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1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
 

El present document recull la memòria del “Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a 

Margalef”. Aquesta localitat es troba localitzada a la comarca del Priorat, província de Tarragona, i és 

accessible per la carretera comarcal T-713 entre les poblacions de Bellaguarda i la Bisbal de Falset. El 

projecte del nou pont pretén donar solució als existents problemes de maniobrabilitat que pateixen en 

l’actualitat els vehicles en el seu pas sobre l’actual pont que uneix les marges esquerra i dreta del riu 

Montsant. El pont actual, de sentit únic , i en un estat de conservació bastant afectat pel pas dels anys 

presenta un gir d’accés molt  tancat que dificulta la circulació dels vehicles , en especial, els vehicles 

pesats que desenvolupen les seves activitats a la zona degut principalment a les cooperatives agrícoles 

especialitzades en l’oli d’oliva, les quals representen l ’unitat de negoci més important de la zona. 

A més a més, la població de Margalef ha experimentat en els últims anys, un augment de l’activitat 

turística , arrel principalment de l’augment del turisme rural que ha incrementat  la intensitat de 

vehicles que circulen dins el municipi. La serra del Montsant , que comença al marge nord del riu, 

ofereix una gran diversitat d’activitats rurals entre les quals destaquen l’escalada i el cicloturisme ,  les 

dues principals activitats lúdiques que es practiquen. 

Conseqüentment, la construcció d’un pont nou milloraria la circulació de vehicles a l’interior de la 

localitat de Margalef , i beneficiaria a tant l’ indústria agrícola i turística com també als habitants de 

Margalef que se’n veurien afectats positivament. El projecte actual, pretén mantenir el pont actual per 

donar-li un ús estrictament peatonal i desviar el trànsit motoritzat pel nou pont que es localitza aigües a 

baix de l’actual. D’aquesta manera es manté la connexió actual de les dues parts del poble, que uneix el 

casc antic del municipi amb equipaments públics importants com la piscina municipal, les pistes 

poliesportives i el cementiri.  

Vista la raó d’ésser del projecte i avaluant els condicionants que introdueix l’entorn i la singularitat de la 

seva situació, es resumeixen aquí quins seran els requisits funcional que ha de complir el pont: 

 

1. Connexió entre ribes 

El pont ha de servir en primer lloc per a connectar ambdues ribes del riu Montsant a l’altura de Margalef 

i facilitar la creixent mobilitat de vehicles pesats a la zona deguda a l’activitat de la cooperativa agrícola. 

El caràcter del pont serà vial i estarà limitat a vehicles a motor. Els vianants i altres vehicles no 

propulsats a motor utilitzaran l’existent pont restringit al seu ús. 

2. Funcionalitat visual 

L’impacte paisatgístic i estètic del pont sobre la zona serà sense cap mena de dubte molt important. Els 

veïns , així com el trànsit turístic de la zona que es pretén fomentar faran un ús visual del pont i per tant 

la seva funcionalitat visual serà especialment rellevant. 



                                                                        Document 1: Memòria i Annexes  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                5 

3. Hidràulica 

El pont ha de permetre la correcta circulació del riu per sota seu, i no ser un impediment per al flux fins i 

tot en grans avingudes. 

4. Mediambiental 

El pont haurà de ser tant durant la construcció com en servei , respectuós amb el seu entorn natural. El 

parc natural de la Serra del Montsant té un alt valor ambiental que cal sens dubte preservar, a més de 

ser molt sensible als efectes de la intervenció humana. 

 

 

Figura 1 Pont actual sobre el riu Montsant a Margalef 

 

2. ANTECEDENTS TÈCNICS 
 

Els antecedents tècnics d’aquest projecte formen part d’ un projecte encarregat per la Generalitat de 

Catalunya per a la millora dels revolts i cunetes trepitjables de la carretera comarcal T-713 a l’altura de 

Margalef. En aquest estudi es preveia la millora de la carretera compresa entre la intersecció d’aquesta 

amb la C-24 al nord del terme municipal de Margalef i finalitza a l’entrada del nucli urbà, amb una 

longitud aproximada de 7.800. 
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L’esmentada carretera presentava una plataforma estreta amb calçada d’entre 5 i 6 metres depenent 

del tram amb una successió constant de corbes fora de normativa per tal d’adaptar-se a l’orografia 

accidental de l’àmbit. L’estudi informatiu també proposa l’ampliació de la plataforma, en la proximitat 

del pont, mitjançant una llosa en voladís sobre la llera del riu recolzada mitjançant pilots que al final no 

s’ha arribat a construir. La complicació d’aquesta cimentació profunda i l’alt cost que comporta per la 

solució que dóna ens ha fet pensar en el disseny d’un nou pont com a alternativa a aquesta opció. 

El projecte en qüestió és el següent: 

 “Millora de revolts i cunetes trepitjables. Priorat. Fase 5. Carretera T-713. PK 0+000 al 7+800. 

Tram: Margalef” 

3.CONDICIONANTS 

3.1 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 

Per a la realització del present projecte constructiu s’ha utilitzat la cartografia obtinguda de l’ Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala  1:5.000 i 1:50.000 

La cartografia citada s’ha utilitzat per elaborar diversos plànols: per a les plantes d’emplaçament de 

l’obra s’han utilitzat tant la topografia a escala 1:5.000 com 1:50.000 i per a les plantes generals i de 

definició geomètrica de l’estructura, les plantes a escala 1:5.000. Malgrat això, per tal de millorar la 

resolució i obtenir més detall,  s’ha utilitzat una versió millorada facilitada pel Servei Territorial de 

Carreteres de Tarragona. Aquesta versió, realitzada a partir dels punts planimètrics i altimètrics 

proporcionats en la cartografia del ICC proporciona corbes de nivell amb una equidistància de 1.0 metre. 

3.2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

3.2.1 CONTEXT GEOLÒGIC 

 

La zona que avarca aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l’Ebre, en el seu extrem sud-

oriental , just en la zona de contacte amb la Cadena Costera Catalana ( Massís del Priorat). La conca de 

l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’origen pirinenc, i es desenvolupa com a resposta de 

l’apropament de la placa ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la primera respecte la 

segona. 

Durant l’Eocè , la conca de l’Ebre estava connectada amb l’oceà Atlàntic per l’oest. Fruit de la col·lisió 

entre les dues plaques tectòniques, s’inicia la col·locació de làmines encavalcants o mantells de 

corriments, d’origen pirinenc, empeses cap al sud. El plegament d’aquests mantells va reduir 



                                                                        Document 1: Memòria i Annexes  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                7 

considerablement l’espai que inicialment ocupava la Conca de l’Ebre, i va fer perdre la comunicació amb 

el mar obert. 

A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè , la conca de l’Ebre actua com a conca endorreica, 

tancada , on la sedimentació que es produeix es d’origen continental. Els sediments continentals tenen 

diversos orígens donant lloc a diferents tipus de roques sedimentàries que son les que es troben a sota 

aquestes contrades. Així apareixen conglomerats, gresos i argiles d’origen tant fluvial, com al·luvial, com 

lacustre i també nivells de carbonats d’origen lacustre. 

3.2.2 GEOLOGIA DE DETALL 

 

La geologia presenta clares influències per la presència de la serra del Montsant característica pel seu 

relleu abrupte i feréstec i per la gran presència d’estrats conglomeràtics de tipus Montserratina. 

Les dues formacions geològiques dominants al nucli de Margalef efectivament daten del període Eocè-

Oligocè. Concretament les dues formacions corresponent a PEOcgl i PEOcg. 

 PEOcg: conglomerats amb intercalacions de gresos i margues. Eocè-Oligocè 

 PEOcgl: conglomerats, lutites i gresos. Eocè superior- Oligocè inferior 

  

 

Figura 2 Mapa geològic escala  1:50.000 on s'ubica el projecte constructiu. Font: IGC 
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3.2.3 HIDROGEOLOGIA 

 

No existeixen aqüífers importants , podent funcionar únicament com nivell aqüífer els materials 

quaternaris d’origen al·luvial ( lleres dels rius i/o torrents). Igualment , els conglomerats de l’Oligocè 

poden presentar certa permeabilitat , tot i que no es creu que puguin funcionar com un nivell aqüífer, ja 

que únicament podrien acumular aigua entres les fractures i en les zones de dissolució dels mateixos , 

presentant una recarrega lenta i una transmissivitat força baixa. 

Es pot concloure, en general que la xarxa de drenatge es troba formada per torrents encaixats els quals 

únicament porten aigua durant episodis de pluja. 

3.2.4 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 

 

La construcció del nou pont que creua el riu Montsant a l’interior de la població de Margalef comporta 

la cimentació de l’estructura sobre el terreny. Es per això que cal saber les característiques geotècniques 

de les diferents unitats geològiques presents. El terreny consisteix en tres metres de reblert antròpic 

format per materials de la unitat d’al·luvials/col·luvials esmentada amb anteriorment. A partir dels 3 

metres apareix un potent paquet de conglomerats de la unitat POmgc5 en el que es preveu recolzar les 

sabates del pont. En l’Annex 4, es recull que la tensió admisible d’aquest paquet de conglomerats és de 

6 MPa. 

3.2 CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

3.2.1 CLIMATOLOGIA 
Encara que Margalef se situï en una zona de transició climàtica on es barregen la influència del litoral i la 

continentalitat, en termes genèrics posseeix un clima mediterrani. La Divisió Climàtica de Catalunya ( 

Martín-Vide , 1992) es basa en la pluviometria i conclou que la major part del terme municipal es troba a 

ala zona que correspon al clima mediterrani prelitoral sud, encara que la part més septentrional rep 

influència del clima mediterrani continental sec.  La temperatura anual mitja oscil·la ente els 14-15 oC 

amb màximes que poden arribar fins als 35 oC i mínimes que poden baixar fins a -2 oC. 

Pel que fa a les precipitacions, la regió es considera com una zona seca i presenta una gran variabilitat 

amb una mitjana anual de 421 mm. La zona pateix sequera durant els mesos d’estiu, especialment des 

del juny fins a l’agost, fenomen característic del clima mediterrani. 

3.2.3 HIDROLOGIA 
La totalitat del terme municipal de Margalef pertany a la conca hidrogràfica intercomunitària de l’Ebre. 

Els nombrosos barrancs forjadors de l’accidentada orografia desemboquen al Riu de Montsant , que neix 

a les muntanyes de Prades ( comarca del Baix Camp). 

L’abundant presència de barrancs que aboquen les aigües al Riu de Montsant i la torrencialitat que 

caracteritza el clima mediterrani poden donar lloc a grans avingudes amb la conseqüència del 
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desbordament dels cursos fluvials. A Margalef, aquest risc es centralitza en els barrancs i el Riu de 

Montsant. No obstant , el cabal del riu està regulat pel pantà de Margalef , i per tant, l’esmentada 

torrencialitat no es dóna d’una manera tant marcada. . Malgrat aquesta regulació del cabal del riu, entre 

el pantà i el casc urbà hi vessen les aigües 5 barrancs i , per tant, el nivell de risc d’avingudes és moderat 

segons el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya ( INUNCAT). 

L’ACA també ha identificat com a punt crític d’alt perill d’inundació el pont existent que uneix les dues 

marges del riu i conseqüentment també ho serà el nou pont. A l’annex 6 de Climatologia i Hidrologia es 

pot consultar amb detall el gàlib mínim que ha de presentar el pont per resistir avingudes de període de 

retorn 500 anys. 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

4.1 CONTEXT GENERAL 
 

Aquest projecte presenta la construcció d’un pont nou sobre el riu Montsant a Margalef, el Priorat. 

L’emplaçament del mateix, en el cas que l’opció guanyadora fos un pont nou, venia imposada pel  Servei 

Territorial de Carreteres de Tarragona i les condicions de l’estructura es defineixen a continuació: 

 El pont ha de tenir una longitud total de 45 metres. 

 El pont ha de tenir una amplada de 10 metres per permetre el doble sentit de circulació. 

 El pont ha de tenir  un cantell reduït per evitar problemes deguts al també reduït gàlib. 

 Les piles no es disposaran en l’àrea d’influència de la llera principal del riu Montsant. 

 En el cas de considerar elements prefabricats , aquests no podran superar els 15 metres de 

longitud per evitar problemes en el transport per la carretera T-713. 

 El disseny ha de tenir en compte el moment d’austeritat econòmica actual i per tant adaptar-se a 

les possibilitats econòmiques de l’administració local en qüestió. 

4.2 PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

4.2.1 OPCIÓ 0- AMPLIACIÓ DEL GIR D’ENTRADA AL PONT EXISTENT. 

 

La primera alternativa proposada per l’empresa “DOPEC Enginyeria i Arquitectura” es basa en  la 

construcció d’una llosa en voladís en el tram d’aproximació al pont existent  de la carretera T-713. 

Aquesta llosa es dissenya en formigó armat d’uns 35 cm de gruix i s’ubica en voladís sobre el riu 

Montsant permetent així l’ampliació del gir d’accés al pont. D’aquesta manera es guanya 1 metre 

d’ample sobre el riu al llarg dels prop de 20 metres de longitud de la llosa. El recolzament de la llosa es 

realitza mitjançant un total de 27 micropilots  de 220 mm de diàmetre amb camisa interior de 127x8 

mm encastats sobre la roca fins a una profunditat de 7m. 
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Figura 3 Opció 0- Ampliació del gir d'entrada al pont existent 

4.2.2 OPCIÓ 1- PONT LLOSA 

L’alternativa del pont llosa  presenta ,com totes les alternatives ,10 metres d’ample per encabir els dos 

carrils de circulació. La part central de la secció, presenta 3 alleugeriments circulars de 0,9 metres de 

diàmetre uniformement distribuïts en els 6 metres de longitud que avarca aquesta part. La secció acaba 

en els seus extrems amb dos ales volades de 2 metres de longitud  que donen un acabat més estètic. 

A efectes estructurals, la seva principal característica  és que és hiperestàtica ja que es dona continuïtat 

al taulell en les piles. Les llums a cobrir,12,5m,20m i 12,5m fan pensar en una solució pretensada, el qual 

s’aplica in-situ en trajectòries parabòliques.  

La seva construcció requereix l’aixecament d’un cintri metàl·lic per a recolzar els encofrats del tauler i el 

posterior formigonat. Aquesta operació comporta una certa dificultat i requereix de major temps i cost 

constructiu que les altres alternatives proposades.  

 

Figura 4 Opció 1. Pont llosa (veure plànols Annex 5. Analisis d’alternatives). 
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4.2.3 OPCIÓ 2- PONT MIXT TIPUS CALAIX 
La secció que aquí es presenta consta d’un calaix metàl·lic de 5 metres d’ample i 0,8 metres d’alt que 

juntament amb els 30 centímetres de la llosa de formigó donen un cantell total d’1.1 metres. Els calaixos 

metàl·lics disposaran dels corresponents rigiditzadors  per evitar problemes de pandeig en la seva 

posada en servei. La subestructura del pont es diferencia una mica de les altres dos requerint dos piles 

circulars en cada punt de recolzament, per evitar problemes locals ens els recolzaments. 

Conseqüentment , es preveu la construcció de sabates combinades tot i que les dimensions finals són 

molt semblants.  

La seva construcció requereix d’un parc d’assemblatge on unir i soldar les diferents peces metàl·liques 

que conformen el calaix abans de ser hissats a la seva ubicació final. Aquesta operació es realitzarà a 

l’explanada situada a la marge esquerre del riu Montsant que actualment està en desús.  

En general es pot afirmar que les estructures mixtes tipus calaix afegeixen a les avantatges de les 

estructures prefabricades, les d’un pes propi reduït i uns cantells que poden ser inferior als de solucions 

anàlogues en formigó Per contra el cost de l’acer és superior al del formigó i a més necessiten un 

manteniment per a la seva protecció contra la corrosió. Conseqüentment, el seu cost conjunt d’execució 

i conservació pot ser superior al de les estructures de formigó. 

 

Figura 5 Opcio 2. Pont mixt tipus calaix 

4.2.4 OPCIÓ 4- PONT DE BIGUES PREFARBICADES 
El tauler de la secció del pont que aquesta alternativa presenta està composta per 5 bigues doble T de 

1,05 metres de cantell de formigó pretensat. Sobre elles, reposen unes prelloses prefabricades a mode 

d’encofrat perdut recolzades entre biga i biga. Finalment es disposa una llosa de formigó armat 

formigonada in-situ. Aquest element , a més d’augmentar la capacitat de la secció , actua com a 

rigiditzador tant en el sentit vertical , per a repartir les càrregues, com en el sentit horitzontal, per evitar 

moviments relatius entre les bigues i fa la funció de diafragma rígid. 

L’estructura es dissenya isostàtica, recolzada simplement sobre els caps de pila per mitjà d’aparells 

elastomèrics . Després d’una serie de fases constructives l’estructura aconsegueix el seu estat final , en 
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el qual bigues i llosa treballen solidàriament per a resistir els esforços produïts per el pes propi i les 

sobrecàrregues d’ús, entre d’altres. Les llums s’han reduït a tres trams iguals de 15 metres, el qual 

aporta un estalvi econòmic en les bigues degut a les economies d’escala i per altra banda assegura que 

no hi ha problemes de transport de bigues més grans. 

 

Figura 6 Opcio 3. Pont de bigues prefabricades 

4.3 ANÀLISIS MULTICRITERI 
Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entres les solucions plantejades, no resulta suficient 

tenir en compte indicadors de tipus econòmic, sinó que s’han de contemplar una altra sèrie de factors 

com poden ser de tipus mediambientals, socials, estètics entre d’altres. Es tracta, doncs, de realitzar un 

anàlisis multicriteri en que es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. Així, es decideix 

valorar cada alternativa tenir en compte el següent: funcionalitat visual, impacte social, cost econòmic, 

eficiència estructural,procés constructiu, manteniment i impacte mediambiental. A cada paràmetre se li 

han atorgat uns pesos de 15%, 10%, 30%, 5%,15%, 5% i un  15% respectivament. La valoració del cost 

econòmic es basa en el pressupost de les partides més importants provinents d’un pre dimensionament  

tal i com es pot veure en l’Annex 5 d’aquest projecte. 

Concepte Percentatge   Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 

    Preu 450.000,00 € 466.201,46 € 559.801,12 € 407.898,70 € 

Cost Econòmic 20%   9,06 8,75 7,29 10,00 

Funcionalitat Visual 20%   8,00 7,50 7,50 6,50 

Impacte Social 15%   5,00 8,00 8,00 8,00 

Eficiència Estructural 5%   6,00 8,00 8,00 7,00 

Procés Constructiu 15%   5,50 6,00 7,00 8,00 

Manteniment 5%   7,50 7,00 6,00 7,00 

Impacte Mediambiental 20%   8,00 6,00 7,00 7,00 

              

Total 100% Puntuació 7,26 7,30 7,31 7,80 

Taula 1 Puntuació final de l'anàlisis de les alternatives 
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4.4 SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

L’opció millor valorada per l’ànalisi multicriteri ha sigut l’opció 3, la corresponent al pont de bigues 

prefabricades amb llosa de formigó executada in-situ. Aquest pont combina un preu econòmic amb un 

procés constructiu ràpid  i eficaç i bones qualitats estructurals. La seva nota només es veu minorada per 

la seva percepció estètica, lleugerament inferior a les altres alternatives. 

Tot i que l’opció guanyadora ho és amb clar marge, s’ha estudiat la sensibilitat de l’estudi als pesos 

assignats per a cada concepte. En concret s’ha cregut convenient estudiar una repartició percentual en 

la que el factor econòmic no tingui tant pes , preveient d’aquesta manera una futura millora econòmica 

de les arques públiques. Com es pot comprovar a continuació, tot i reduir el pes del cost econòmic , la 

solució 3 continua essent la guanyadora, la qual cosa reafirma aquesta opció com la més adient. 

5.ESTRUCTURA 
Tal i com s’ha vist en la secció anterior , l’opció guanyadora ha estat la secció  de bigues prefabricades. 

Aquesta, estarà formada per bigues prefabricades de formigó pretensades amb una llosa de compressió 

formigonada in-situ. El pont constarà de tres llums idèntiques de 15 metres  cobrint d’aquesta manera 

una longitud total de 45 metres. Constarà de tres llums isostàtiques independents amb juntes de 

dilatació en tots els contactes. Les dues piles del pont es disposaran fora de la llera principal del riu per 

tal d’afectar el mínim possible el transcurs natural del riu i afectar, el mínim possible , el seu ecosistema.  

La secció del pont està formada per 5 bigues en doble T, de 105 cm de cantell que suporten una llosa de 

formigó de 25 cm d’espessor formant així un cantell total de 130 cm. Es consideren bigues prefabricades 

amb pretensat pretès  ja que suposa una solució molt econòmica. La llosa es formigonarà in-situ , amb 

l’ajuda de prelloses d’encofrat perdut ubicades entre biga i biga. L’amplitud total de la secció serà de 10 

m, 3.5 metres per cada carril més 1.5 extres per sentit per al voral i els corresponents elements de 

protecció. La capa de rodadura tindrà una inclinació del 2% per tal d’evacuar les aigües de pluja 

correctament. 

 

Figura 7 Alçat longitudinal del pont 
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 La traça del pont és lineal amb tots els suports a la mateixa altura i per tant no es considera cap 

diferencia vertical entre ells. Per a la connexió del tauler amb la pila es farà ús d’un dintell de formigó 

armat de secció rectangular de 1metre d’ample. Aquesta secció serà variable amb el cantell màxim 

corresponent al centre del tauler de 1.5 m i amb secció mínima a l’extrem del voladís de 0.75m. Aquest 

dintell donarà recolzament a les bigues i permetrà transmetre les càrregues d’aquestes i de la llosa a la 

pila.  

Els recolzaments seran de neopré de secció rectangular 250x 250 mm i 81 mm d’espessor i estaran 

formats per 4 capes de xapa d’acer de 3 mm . 

Les piles seran de secció rectangular de 5 metres d’ample i 1 metre de cantell i estaran fonamentades 

per una sabata  també rectangular ,de 9 metres en la direcció transversal a la traça i 4 metres en la 

direcció longitudinal,que descansarà sobre un estrat de conglomerats de bones característiques 

resistents que afloren a 3 metres sota la llera del riu. En ser aquest estrat bastant superficial, s’ha 

descartat l’opció de pilotar la cimentació ja que significaria incórrer en un cost addicional innecessari.  

Els estreps s’han dimensionat de tipus tancat de 6 metres d’alt , distància que inclou un muret de 1.5 m. 

Es complementen els estreps amb l’ incorporació d’aletes laterals per retenir les terres del terraplé i 

finalment es disposa una llosa de transició de 5 metres de llarg i un espessor de 0.3 m.  

Per al càlcul de les lleis d’esforços  i envolupants necessàries per al dimensionament dels diferents 

elements estructurals del pont s’ha utilitzat el programa d’elements finits SAP-2000. 

La figura 8 mostra la secció definida en el software , on s’han utilitzat les dimensions exposades amb 

anterioritat. En considerar-se el tipus de recolzament més adient el de neoprè, tots els recolzaments 

s’han definit simplement recolzats amb el moviment lliure en la direcció horitzontal excepte en un dels 

estreps.  Tal i com s’ha comentat en seccions anterior, no s’ha donat continuïtat al tauler en les piles. En 

cada una, s’han recreat dues línies de recolzaments, corresponents a les bigues de cadascuna de les 

llums que conflueixen en aquella pila. 

Per a informació més detallada del dimensionament de l’estructura i del càlcul de l’armadura es pot 

consultar l’Annex 8 del present document. 

 

Figura 8 Model de càlcul creat amb SAP2000 
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6.SISMICITAT 
 

Donades les característiques del terreny i l’activitat sísmica de la zona, d’acord amb la Norma de 

Construcció Sismorresistent per a Ponts NCSP-07 l’acció sísmica és rellevant i s’ha de tenir en compte en 

el dimensionament de càlcul. L’annex 7, inclou el càlcul de l’espectre de resposta utilitzat en el projecte. 

 

7. FERMS I PAVIMENTS 
 

El ferm té per funció materialitzar una superfície de rodolament còmode i segura per als usuaris, per 

tant ha de presentar-se uniforme, regular i lliure d’aigua, així com ha d’assegurar el mínim soroll front al 

rodolament dels vehicles i ha de ser durable en el temps. 

La secció del ferm corresponent a un trànsit T41 ve definida per la Norma 6.1-IC i es pot resumir de la 

següent manera: 

 

 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus M-10 granítica a la capa de rodadura, amb una dotació 

de 60 kg/m2 

 Reg d’adherència tipus ECR-2d-m 

 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 calcària a la capa intermèdia. 

 Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d. 

8. DRENATGE 
 

EL dimensionament de la xarxa de drenatge necessària pel desguàs de les aigües superficials que 

discorren per la calçada es poden consultar a l’Annex 6: Climatologia, Hidrologia i Drenatge en el qual es 

segueix l’ instrucció de carreteres 5.2-IC “ Drenaje superficial”. Dels càlculs s’obté que la intensitat 

horària de pluja amb la que es treballa, per la situació geogràfica de l’obra, és de 57,36 mm/h. Per 

evacuar aquest cabal és suficientment , tal i com s’específica en l’Annex 6  disposar 4 embornals , 2 a 

cada extrem del pont ( un a cada costat), els quals condueixen l’aigua directament al riu mitjançant uns 

tubs de PVC de 80 mm. 

Tanmateix, s’assegurarà un drenatge adequat al estrep , tant a nivell de la zona de recolzament ( canaló 

paral·lel al muret de guarda drenat mitjançant un tub de 20 mm de diàmetre amb un 20% de pendent- 

veure els plànols) com a nivell de vessaments sobre les terres.  
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El parament en contacte amb les terres s’impermeabilitzarà mitjançant l’aplicació d’una mescla 

bituminosa. Addicionalment, es disposarà una làmina de geotextil que permeti drenar l’aigua de la pluja 

i eviti que es produeixin empentes hidrostàtiques sobre els murs. A la base del mur es disposarà un tub 

de drenatge degudament per la làmina de geotextil que permeti l’evacuació de l’aigua. Tots els detalls 

es poden veure en els plànols del projecte. 

9.EXPROPIACIONS 
 

No cal fer cap expropiació ja que totes les terres que s’han d’utilitzar ja sigui temporalment , durant el 

procés de construcció , o permanentment són terres de propietat de l’Ajuntament el qual les cedirà. 

Això es així ja que aquestes terres formen part de la plana d’inundació del riu Montsant i per tant 

queden excloses del domini privat.  

10.SERVEIS AFECTATS 
 

No s’han detectat serveis afectats en la construcció del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef. La 

línia de mitja tensió elevada que abasteix el poble circula per la marge esquerre del riu però en cap 

moment entre en conflicte amb la traça del nou pont. El mateix passa amb els serveis d’aigua i gas els 

quals no es veuen afectats per l’execució del present projecte. 

11. TITULARITAT 
 

Una vegada rebudes les obres,la titularitat del pont passarà a ser de la Direcció General de Carreteres 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques,de la Generalitat de Catalunya. 

12. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

Les obres de construcció es poden estructurar diferenciant les següents parts principals: 

 Execució de piles i estreps 

 Execució del tauler 

Ell tauler es construeix en dues fases, una primera en la que es col·loquen les bigues prefabricades sobre 

les piles amb l’ajuda d’unes grues autopropulsades, i una segona fase en la qual es formigona el tauler 

superior prèviament armat. Cadascuna d e les bigues de longituds 15 metres fabricades en taller es 



                                                                        Document 1: Memòria i Annexes  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                17 

transportaran mitjançant transport especial. La definició de les peces que constitueixen cada tram està 

detallada als plànols.  

El tauler superior està format per una pre-llosa de mòduls de 2.4m de longitud recolzada entre bigues i 

una llosa de formigó armat executada in situ. Les piles definitives es construiran mitjançant encofrats 

trepants. 

Donades les característiques del pont, les obres de construcció s’han dividit en 10 fases. 

Les obres de construcció s’organitzen  en 10 fases. 

- Fase 0. Inici de les obres 

Execució de piles i estreps 

- Fase 1. Construcció pila 2 (P-2) 

- Fase 2. Construcció estrep 2 (E-2) 

- Fase 3. Construcció pila 1 ( P-1) 

- Fase 4. Construcció estrep 1 ( E-1) 

Execució del tauler 

- Fase 5. Transport de les bigues a l’obra 

- Fase 6. Col·locació de les bigues prefabricades tram 3 

- Fase 7. Col·locació de les bigues prefabricades tram 1 i 2 

- Fase 8. Col·locació i ensamblatge de les prelloses, armat de la llosa i formigonat 

- Fase 9. Execució de les juntes de dil·latació  

- Fase 10. Impermeabilització, pavimentació i acabats 

 

13. SEGURETAT I SALUT 
 

Es presenta l’estudi de Seguretat i Salut a l’Annex 12:Estudi de Seguretat i Salut on es fa un anàlisi dels 

riscos de l’obra i s’adjunten tots els plànols referents al tancament de l’obra , disposició del serveis per 

treballadors, hospitals més propers, etc. 

El pressupost d’execució material resultant del Pla de Seguretat i Salut és de 38.352,94 € ( TRENTA-VUIT 

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) , que s’incorpora com a 

partida alçada en el pressupost de les obres. 
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14. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 

L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 13, analitza les diferents afeccions que es poden produir 

amb la construcció del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef. 

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per el projecte  és fonamental per poder 

definir els possibles impactes que la construcció i explotació de la nova estructura pugui provocar. 

L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es compon el medi de la zona han de permetre 

prendre les mesures de prevenció i correcció necessàries que permetin minimitzar les possibles 

afeccions. 

14. 1 MESURES CORRECTORES DE CARÁCTER GENERAL 
 

Caldrà considerar tota una sèrie de mesures de caràcter general que es complementaran amb unes 

altres d’específiques pels diferents factors ambientals. Entre aquestes podríem destacar: 

 

 Recuperar ecològicament i paisatgísticament les zones afectades per la construcció del nou pont i 

de la llera del riu Montsant en general. 

 Integrar els desmunts, terraplens... al màxim per tal de no provocar un impacte visual negatiu. 

 Control molt estricte i específic dels treballs que es porten a terme principalment dins la plana 

d’inundació del riu on s’ubicaran les piles del pont. 

 Buscar una ubicació adient per les zones d’abocadors, pàrquing de màquinaria i recuperar 

paisatgísticament la zona que ha de servir d’abocador una vegada acabada l’obra.  

 Rec periòdic i habitual en tota la zona de construcció i més concretament dels camins de pas de 

vehicles pesats i zones on hi hagi moviments de terres importants, especialment ens els mesos secs 

de l’any. 

 Tenir sempre present que els veïns de la zona i els usuaris de les vies afectades són espectadors 

permanents i caldrà que les obres no els afectin ni minvi la qualitat del seu nivell de vida. 

 Al llarg de tota l’obra i especialment al acabar la mateixa , eliminar totes les deixalles d’obra i 

vessaments d’olis i greixos de les màquines, així com el rentat de formigoneres que puguin afectar 

les aigües superficials. Eliminar tots els elements inútils que s’hagin produït durant l’obra i que no 

tinguin cap utilitat. 

 Per tal de respectar el descans de les persones, evitar executar les obres en horaris nocturns i dies 

festius i estudiar la ubicació dels elements més sorollosos durant el període de temps que durin els 

treballs. 

L’estudi d’impacte ambiental es pot consultar en l’Annex 13: Estudi d’impacte ambiental. 
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15. PLA D’OBRA 
La determinació del temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats contemplades per a 

l’execució del present projecte haurà de tenir en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a 

construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) 

de cada part de les obres. 

A continuació es resumeix la durada de les principals activitats de l’obra: 

 Preparació d’obra    15 dies 

 Execució Piles i Estreps    74 dies 

 Execució del Tauler    67 dies 

 Impermeabilització,paviments i acabats 17 dies 

Amb tot això s’ha previst un termini de 8 mesos (158 dies hàbils) per a l’execució de les obres , amb una 

durada de les activitats segons el que es detalla a l’Annex 16: Plà de Treball. 

16. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, Annex 16 del present projecte, que descriu les unitats d’obra 

que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les mateixes, així com els assaigs 

previstos per controlar la qualitat  en la recepció dels materials. S’adjunta com a apèndix a l’Annex 16 el 

pressupost estimat del Pla de Control de Qualitat. 

La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui convenients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el Contractista 

d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a poder-ho dur a terme. 

Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la Direcció d’Obra, 

que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte d’execució. 

L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat sense IVA s'estima 7.272,34 € (SET MIL DOS-CENTS 

SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 

17. JUSTICIACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA , realitzat amb els costos 

de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 

petit import, així com els sobrecostsos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectos és el percentatge de costoso indirectes que 

s’aplica a la justificació de preus. 
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El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5,00%, augmentant-se en funció dels 

aspectos abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 10,25%, tal com queda 

reflectit a la justificació de preus recollida a l’Annex 11: Justificació. 

18. RESUM DEL PRESSUPOST 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del “ Projecte constructiu 

del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef”. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................................408.083,48 € 

Despeses generals (13%) ............................................................................................................53.050,85 € 

Benefici industrial (6%) ................................. ..............................................................................24.485,01€ 

TOTAL SENSE IVA ......................................................................................................................485.619,34 € 

IVA (21%) ..................................................................................................................................101.980,06 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE .............................................................................587.599,40 € 

Control de Qualitat ........................................................................................................................7.272,34€ 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ .................................................... 594.871,7 € 

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 

CINC-CENTS NORANTA-QAUTRE MIL VUIT-CENTS SETANA- UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE 

CÈNTIMS 

 

19.REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 2167/1981 de 

20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les Administracions 

Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de 

preus. Tot i tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix els 12 mesos, 

donat que aquest termini és de 11 mesos, s’inclou l’esmentada fórmula de revisió de preus amb la 

previsió que l’obra s’allargui. 
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S’ha escollit la fórmula polinòmica número 1, que té la següent expressió: 

 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

A on:  

 

Kt  Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t. 

 H0  Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 

 Ht  Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t. 

 E0 Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 

 Et Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t. 

 S0 Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 

 St Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 

 L0 Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 

 Lt Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t. 

20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa d’acord amb la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 

presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els Articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 

 

GRUP SUBGRUP 
CATEGO

RIA 

 
B Ponts, viaductes i 
grans estructures 

 

 
2 de formigó armat 

3 de formigó pretesat 
 

d 
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21. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Publica, 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de contractes de 

la Administració Publica, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte 

compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conte tots i 

cadascun dels elements que son precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte “Projecte 

constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef” (infraestructura completa, senyalització, 

barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, es susceptible d’esser 

lliurada a l’ús general. 

22. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
 

El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 

DOCUMENT 1:   MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Memòria 

Annexos a la Memòria 

 Annex 1: Raó de ser del projecte 

 Annex 2: Reportatge fotogràfic 

 Annex 3: Cartografia i Topografia 

 Annex 4: Geologia i Geotècnia 

 Annex 5: Anàlisis d’alternatives 

 Annex 6: Climatologia, Hidrologia i Drenatge 

 Annex 7: Sismicitat 

 Annex 8: Càlcul Estructural 

 Annex 9: Ferms i paviments 

 Annex 10: Classificació del Contractista 

 Annex 11: Justificació de Preus 

 Annex 12: Estudi de Seguretat i Salut 

 Annex 13: Estudi d’Impacte Ambiental 

 Annex 14: Organització i desenvolupament de les obres 

 Annex 15: Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

 Annex 16: Plà de Treball 

 Annex 17: Plà de Control de la qualitat 

 Annex 18. Prova de Càrrega 
 
 

DOCUMENT 2:   PLEC DE CONDICIONS 
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DOCUMENT 3:   PLÀNOLS 

 Plànol 1: Emplaçament de l’obra 

 Plànol 2: Traçat sobre planta 

 Plànol 3: Estructures. Alçat i Planta 

 Plànol 4: Estructures. Definició tauler i armat llosa  

 Plànol 5: Estructures. Definició Bigues i armat 

 Plànol 6: Estructures. Definició Estreps 

 Plànol 7: Estructures. Armat Estreps 

 Plànol 8: Estructures. Aletes i Llosa de Transició 

 Plànol 9: Estructures. Definició i armat dintells 

 Plànol 10: Estructures. Definició i armat de piles. 

 Plànol 11: Estructures. Definició i armat sabates. 

 Plànol 12: Estructures. Detall aparells de recolzament. 

 PLanol 13: Estructures. Detalls impostes i barreres de protecció. 

 Plànol 14: Senyalització 

 Plànol 15: Procés Constructiu (1) 

 Plànol 16: Procés Constructiu (2) 

  
DOCUMENT 4:   PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de Preus Núm. 1 

 Quadre de Preus Núm. 2 

 Pressupost d’Execució Material 

 Pressupost d’Execució per Contracte 

23. CONCLUSIÓ 
 

Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet la 

completa execució de les obres previstes al “Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a 

Margalef”, es realitza l’entrega del present projecte. 

BARCELONA,OCTUBRE DE 2013 

L’AUTOR  DEL PROJECTE 

 

GERARD VALLESPI CATALA 



ANNEX 1. RAÓ D’ÉSSER I 

ANTECEDENTS  

Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef 

Gerard Vallespí Català 

  

  



                                   Annex 1. Raó d’ésser i antecedents  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                2 

 

ANNEX 1. RAÓ D’ÉSSER I ANTECEDENTS 
 

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................................................... 3 

2. RAÓ D’ÉSSER .............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3. REQUISITS FUNCIONALS............................................................................................................................................ 5 

4.       ANTECEDENTS TÈCNICS ........................................................................................................................................... 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Annex 1. Raó d’ésser i antecedents  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                3 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex ubica geogràficament l’àmbit del projecte, i justifica la necessitat que aquest es dugui a terme. 

Presenta a més, els requisits funcionals generals en el projecte, així com els antecedents tècnics d’aquest. 

2.  MARGALEF 

El present projecte s’ubica a la localitat de Margalef, a vegades anomenat Margalef de Montsant, situat a la comarca 

del Priorat. Està situat a l'extrem nord de la comarca, al límit amb la Ribera d'Ebre i les Garrigues. Limita al nord amb 

una llenca del terme de Flix, a la Ribera d'Ebre, i amb els termes garriguencs de Bellaguarda i Juncosa, i la resta, amb 

municipis del Priorat: Ulldemolins i la Morera de Montsant a llevant, la mateixa Morera del Montsant i Cabassers pel 

sud, i la Bisbal de Falset, a ponent. 

Es tracta d'un terme molt muntanyós, atès que tota la meitat sud és en territori del massís del Montsant: aquesta 

meitat forma part del Parc Natural del Montsant. La meitat nord està composta per tot de contraforts de la Serra de 

la Llena. Enmig dels dos massissos discorre el riu Montsant, que forma un pantà a la part oriental del terme. 

 

Pel nord, com hem dit, el límit del terme està constituït per contraforts de la Serra de la Llena. En efecte, a l'extrem 

nord-oest hi ha el Turó del Llecsó, encara al límit amb la Bisbal de Falset, de 591 m. alt., des d'on el termenal va 

seguint unes carenes cap al nord-est fins que, quan emprèn la direcció nord, es troba ja un turó, a la zona de la 

Pileta, de 653 m. alt. Sempre cap al nord, es va enfilant fins als 699 m. alt., prop del poble de Bellaguarda, i llavors 

trenca cap al nord-est, per anar a parar al Coll del Grau, a 709 m. Després, inflexionant cap al sud-est, va seguint una 

altra carena, per la qual discorre la carretera de Reus a Fraga, que oscil·la entre els 675 i els 700 metres d'altitud, fins 

que, a l'extrem nord-est del terme, arriba a la Venta, de 794 m. alt. Aquesta carena més cap a llevant enllaça amb la 

Serra de la Llena. En aquest punt, el terme trenca cap al sud-oest, per baixar per la carena de Colldemònecs i la 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ebre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Garrigues
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bellaguarda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Juncosa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ulldemolins
http://ca.wikipedia.org/wiki/Morera_de_Montsant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cabac%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Bisbal_de_Falset
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montsant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Montsant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_de_Montsant
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Fumanya cap al riu de Montsant, que discorre per aquí a 440 metres d'altitud, segueix un trosset cap a llevant pel 

mateix riu. 

Al cap de poc s'enfila cap al sud-est en direcció al Montsant. Aquesta pujada, la fa pel Serrall del Sarraí, fins el Molló 

Alt, de 1028 m. alt., primer, i la Cogulla, de 1063, després. Aquesta zona està plena de coves i avencs: cova de l'Ascla, 

cova del Teix... Encara cap al sud-oest, baixa cap al Portell de la Cova del Noguer, a 925 m. alt., i quan torça cap a 

ponent, passa per la Punta del Bep, de 896. Continua baixant per la carena, cap a la Punta del Salomó, de 582. Des 

d'aquí, ja cap al nord-oest, baixa fins el riu Montsant pel Serrall dels Domenges, i ateny el riu a 369 m. alt. Un cop 

travessat el riu, traça els límits ponentins per una carena que puja per los Còdols cap a la Punta de l'Àliga, de 585 m. 

alt., el Tossal del Campàs del Serena, de 577, per tancar en el Turó del Llecsó, esmentat al començament. 

A l'interior del terme destaquen sobretot la Pileta, de 592 m. alt. i el Tossal de les Ganyes, de 665, al nord de 

Margalef, les Espadelles, de 656, al nord-est, el Tormo d'en Glora, de 570, al sud del poble, i el Tormo de 

l'Espantafrares, al sud-est, de 643. Ara bé, la resta està solcat de tot de serres i carenes i, entremig, tot de barrancs. 

Entre les pertanyents als contraforts de la Serra de la Llena, hi ha la Serra del Comellar d'en Trulls, just al nord del 

terme, i, en direcció sud-est, la Serra dels Horts de Secà, la Serra dels Covarxos, el Serrall de les Espadelles, i el Cingle 

de les Solanes. Pel costat del Montsant cal destacar la Serra de l'Auferí, on hi havia hagut mines, la Rovellosa, el 

Serrall de la Bernarda, la Serra del Tossal Clos, lo Morral... Tot aquest sector està reblert de coves: del Gegant, de la 

Roba, del Benet, del Miracle, de la Coma Espatllada... 

Des del punt de vista dels hidrònims, ja hem dit que el principal és el riu de Montsant, que travessa el terme 

aproximadament pel mig, de nord-est a sud-oest. A la part inicial del seu decurs per Margalef, forma el pantà que 

rep el nom del poble, la cua del qual arriba just a l'entrada dels termes veïns d'Ulldemolins i la Morera de Montsant. 

El Riu de Montsant rep per l'esquerra, procedents de la serra homònima, un bon grup de barrancs: de l'Auferí, de la 

Taverna, del Racó de la Coma Closa, del Racó de la Coma Negra, el de Sant Salvador... 

Destaca l'abric del Filador, un jaciment arqueològic que ofereix una seqüència cronològica de tot el període 

epipaleolític a Catalunya, en les seves diverses fàcies, fins al neolític inicial. S'ubica a 15 metres per sobre del nivell 

actual del riu Montsant, i a uns 340 metres sobre el nivell del mar, just davant del nucli de Margalef.  

Pel costat nord, a la dreta del riu, procedents dels contraforts de la Serra de la Llena, hi ha tot un altre grup de 

barrancs: el del Bromet, el de les Ganyes (amb el de la Boronada a la capçalera), el de les Joveres, i molts altres de 

curts el nom dels quals només deuen conèixer el habitants de més edat de Margalef. 

El poble de Margalef és l'únic agrupament de població existent en l'actualitat, sobretot d'ençà que els masos han 

anat sent abandonats.Al sud del terme, en el vessant sud-oest de la Cogulla, destaca l'ermita de Sant Salvador. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cova
http://ca.wikipedia.org/wiki/Abric_del_Filador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaciment_arqueol%C3%B2gic
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3. RAÓ D’ÉSSER 

La població té com a principal font d’ingressos l’agricultura i el turisme. La zona és bastant coneguda entre 

excursionistes i amants dels esports d’aventura com l’escalada i el ciclisme. Les parets muntanyoses que envolten la 

localitat la fan molt interessant per a escaladors que disposen de diverses instal·lacions com refugis i centres 

d’activitats que atreuen a un gran nombre de practicants. Pel que fa a l’agricultura, el conreu predominant és el de 

l’olivera. El poble disposa d’una cooperativa d’oli que comercialitza l’oli produït per tot Catalunya, comportant un 

creixent trànsit de vehicles pesants. En la mateixa línea, Margalef compta amb un museu anomenat El molí d’Oli de 

Margalef i el Nou Centre d’Interpretació de l’Oli  i les Economies Productives de Montsant, destinat a ser un espai 

per a la divulgació del patrimoni natural i cultural del Montsant. 

La construcció del nou pont a la localitat de Margalef s’emmarca dins el projecte de millora de la circulació en la 

localitat. A la marge esquerre del riu , oposat a la marge on s’ubica el poble, hi podem trobar varis equipaments 

turístics i la cooperativa agrícola. L’única via de comunicació entre les dues bandes és mitjançant l’existent pont que 

uneix les dues ribes. Aquest pont , és de sentit únic i de secció molt estreta. Això dificulta molta la circulació de 

vehicles pesats, obligant-los a complicades maniobres en la seva intersecció am la carretera principal. T-713. Per 

aquest motiu , i degut  a les bones perspectives del conreu de l’olivera, el projecte aquí recollit pretén la construcció 

d’un pont alternatiu de doble sentit de circulació i deixar l’antic pont per a altres ús de la gent del poble i per a 

l’activitat turística. 

4. REQUISITS FUNCIONALS 

A continuació es descriuen, vista la raó d’ésser i avaluant els condicionants que introdueix l’entorn i la singularitat de 

la seva situació, quins seran els requisits funcional que ha de complir el pont: 

1. Connexió entre ribes 

El pont ha de servir en primer lloc per a connectar ambdues ribes del riu Montsant a l’altura de Margalef i facilitar la 

creixent mobilitat de vehicles pesats a la zona deguda a l’activitat de la cooperativa agrícola. El caràcter del pont serà 

vial i estarà limitat a vehicles a motor. Els vianants i altres vehicles no propulsats a motor utilitzaran l’existent pont 

que veurà disminuït el trànsit i per tant serà més adient per a la circulació de peatons. 

2. Funcionalitat visual 

L’impacte paisatgístic i estètic del pont sobre la zona serà sense cap mena de dubte molt important. Els veïns , així 

com el trànsit turístic de la zona que es pretén fomentar faran un ús visual del pont i per tant la seva funcionalitat 

visual serà especialment rellevant. 

3. Hidràulica 



                                   Annex 1. Raó d’ésser i antecedents  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                6 

El pont ha de permetre la correcta circulació del riu per sota seu, i no ser un impediment per al flux fins i tot en grans 

avingudes. 

4. Mediambiental 

El pont haurà de ser tant durant la construcció com en servei , respectuós amb el seu entorn natural. El parc natural 

de la Serra del Montsant té un alt valor ambiental que cal sens dubte preservar, a més de ser molt sensible als 

efectes de la intervenció humana. 

 

4.ANTECEDENTS TÈCNICS 
 

Els antecedents tècnics d’aquest projecte formen part d’un projecte encarregat per la Generalitat de Catalunya per a 

la millora dels revolts i cunetes trepitjables de la carretera comarcal T-713 a l’altura de Margalef. En aquest estudi es 

preveia la millora de la carretera compresa entre la intersecció d’aquesta amb la C-24 al nord del terme municipal de 

Margalef i finalitza a l’entrada del nucli urbà, amb una longitud aproximada de 7.800. 

L’esmentada carretera presentava una plataforma estreta amb calçada d’entre 5 i 6 metres depenent del tram amb 

una successió constant de corbes fora de normativa per tal d’adaptar-se a l’orografia accidental de l’àmbit. El 

projecte també proposa l’ampliació de la plataforma, en la proximitat del pont, mitjançant una llosa en voladís sobre 

la llera del riu recolzada mitjançant pilots que al final no s’ha arribat a construir. La complicació d’aquesta cimentació 

profunda i l’alt cost que comporta ens ha fet pensar en el disseny d’un nou pont com a alternativa a aquesta opció. 

L’estudi informatiu esmentat és el següent: 

 “Millora de revolts i cunetes trepitjables. Priorat. Fase 5. Carretera T-713. PK 0+000 al 7+800. Tram: 

Margalef” 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex consisteix en un reportatge fotogràfic tant de la ubicació definitiva del pont, com de l’actual pont. 

Així mateix, es presenta documentació gràfica dels equipaments més rellevants per al projecte així com estructures 

geològiques o fluvials que condicionen el dimensionament i la solució final. 

2. PONT EXISTENT 

 

Figura 1 Arc marge Sud del pont existent. 

 

Figura 2 Arc marge nord del pont existent. 
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Figura 3 Riu Montsant aigües a munt del pont existent. 

 

 

 

Figura 4 Riu Montsant aigües avall del pont existent circulant per sota el primer arc. 

 

 



                                   Annex 1. Reportatge fotogràfic  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                5 

 

 

 

Figura 5 Detall del pont existent recolzat sobre el conglomerat típic de la zona. 

 

 

 

Figura 6 Llera secundària del riu Montsant al seu pas per el pont existent. 
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Figura 7 Connexió entre els dos arcs del pont existent. 

3. UBICACIÓ DEL NOU PONT 
 

 

Figura 8 Terrenys per on està dissenyada la traça del nou pont. 
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Figura 9 Terrenys per on està dissenyada la traça del nou pont ( vista des de la carretera principal) 

 

 

 

Figura 10 Antic camp de fútbol en desús que podria fer-se servir com a explanada d’acopi. 
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Figura 11 Instal·lacions de la cooperativa agrícola 

 

 

Figura 12. Horts locals ubicats en una zona molt propera a la llera principal del riu Montsant. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per a l’elaboració d’aquest projecte i a falta dels mitjans per a realitzar un estudi topogràfic de detall 

sobre la zona,  s’ha utilitzat l’informació cartogràfica i topogràfica de que disposa l’ Institut Cartogràfic 

de Catalunya (ICC). Tota la informació és accessible i consultable des del servei web del ICC. 

2. CARTOGRAFIA 

 

La cartografia bàsica de referència és la 1:5000 de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya. Ni aquest 

organisme ni la societat Gestio d’ Infraestrcutres SAU ( GISA) de la Generalitat de Catalunya disposen de 

cartografia de més detall com per exemple un 1:1000. 

En els mapes oficials de l'ICC, fins ara s'ha anat utilitzant el sistema de referència anomenat ED50 

(European Datum 1950), però a causa del moviment constant de la placa continental europea entre 

altres motius, cal adaptar la cartografia, i per això el 2007 es va adoptar de forma consensuada per tot 

Europa un nou sistema de referència anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), i 

en conseqüència ara cal desplaçar totes les coordenades (perquè si no correspondrien a punts 

equivocats). En aquest projecte s’ha utilitzat el nou sistema de referència ETRS89. 

Els fulls utilitzats per a representar l’àrea d’influència de l’obra són els següents: 

 

Full Nom 

255-130 Les Joveres 

255-131 Margalef 

256-130 Tormo del Gall 

256-131 La Cogulla 
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Especialment important és el 255-131 ja que integra el tram de riu on es projecta el nou pont sobre el 

riu Montsant aquí exposat. A part , s’han utilitzat també ortofotos de 25 cm, 50 cm i 2.5 m per a 

disposar de més informació. 

 

Figura 1 Fulls de ls sèrie 1:5000 de l'ICC utilitzats en el projecte 

3. TOPOGRAFIA 

La topografia base de la zona correspon en aquest cas també a la cartografia digital de l’ICC de la sèrie 

1:5000. Tot i així , per tal de millorar la resolució i obtenir més detall,  s’ha utilitzat una versió millorada 

facilitada pel Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. Aquesta versió, realitzada a partir dels punts 

planimètrics i altimètrics proporcionats en la cartografia del ICC proporciona corbes de nivell amb una 

equidistància de 1.0 metre. 

 

Figura 2. Topografia millorada elaborada pel Servei Territorial de Carreteras 
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4. QUADRE DE REPLANTEIG 
A continuació es detallen les coordenades UTM dels punts més destacats que s’utilitzaran com a 

referència en l’acte de replanteig de l’obra. Les coordenades UTM corresponen al fus 31 T que abarca 

gran part de la zona de Catalunya i es fa servir el datum WGS-84. 

Punts Principals: 

Punt Coordenada x 
UTM 

Coordenada y 
UTM 

PK 

E-1 (Estrep 
Nord) 

312067.900 m E 572890.951 m N PK 
00+000 

P-1 (Pila 1) 312077.483 m E 572879.541  m N PK 
00+015 

P-2 (Pila 2) 312087.129 m E 572868.054  m N PK 
00+030 

E-2 (Estrep 
Sud) 

312096.776  m E 572856,568  m N PK 
00+045 

 

Punts Secundaris: 

Replanteig Estrep E-1 

Punt P.K x (m) y (m) 

A1 0+00.000           312.061,528         572.889,573    

A2 0+00.000           312.064,071       572.887,736 

A3 0+00.000           312.071,729         572.894,167    

A4 0+00.000           312.096,776         572.896,004    

A0 0+00.000           312.067,900         572.890,951    

 

Replanteig Estrep E-2 

Punt P.K x(m) y(m) 

A1 0+45.000           312.102,084         572.828,022    

A2 0+45.000           312.100,541         572.859,860    

A3 0+45.000           312.092,883         572.853,429    

A4 0+45.000           312.094,426         572.851,591    

A0 0+45.000           312.096,776         572.856,568    
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Replanteig Aparells de Recolzament E-1 

Punt P.K x(m) y(m) 

AP-1 0+00.000           312.064,455         572.887,746    

AP-2 0+00.000           312.066,254         572.889,257    

AP-3 0+00.000           312.068,054         572.890,760    

AP-4 0+00.000           312.069,854         572.892,279    

AP-5 0+00.000           312.071,653         572.893,791    

 

Replanteig Aparells de Recolzament E-2 

Punt P.K x(m) y(m) 

AP-1 0+45.000           312.100,157         572.859,850    

AP-2 0+45.000           312.098,358         572.858,339    

AP-3 0+45.000           312.096,558         572.855,316    

AP-4 0+45.000           312.094,759         572.855,316    

AP-5 0+45.000           312.092,959         572.853,805    

 

Replanteig Aparells de Recolzament P-1 

Punt P.K x(m) y(m) 

AP-1 0+15.000           312.064,445         572.887,746    

AP-2 0+15.000           312.066,254         572.889,257    

AP-3 0+15.000           312.068,054         572.890,768    

AP-4 0+15.000           312.069,854         572.892,279    

AP-5 0+15.000           312.071,653         572.893,791    

AP-6 0+15.000           312.064,455         572.887,746    

AP-7 0+15.000           312.066,254         572.889,257    

AP-8 0+15.000           312.068,054         572.890,768    

AP-9 0+15.000           312.069,854         572.892,279    

AP-10 0+15.000           312.071,653         572.893,791    

 

Replanteig Aparells de Recolzament P-2 

Punt P.K x(m) y(m) 

AP-1 0+30.000           312.064,455         572.887,746    

AP-2 0+30.000           312.066,254         572.889,257    

AP-3 0+30.000           312.068,054         572.890,768    

AP-4 0+30.000           312.069,854         572.892,279    

AP-5 0+30.000           312.071,653         572.893,791    

AP-6 0+30.000           312.100,157         572.859,850    
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AP-7 0+30.000           312.098,358         572.858,339    

AP-8 0+30.000           312.096,558         572.856,827    

AP-9 0+30.000           312.094,759         572.855,316    

AP-10 0+30.000           312.092,959         572.853,805    

 

5.CONCLUSIONS 

La referència cartogràfica bàsica d’aquest projecte a falta de cap estudi topogràfic de detall s’ha extret 

dels plànols digitals elaborats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya ( ICC) a escala 1:5000. Malgrat la 

precisió d’aquestes bases, en el projecte executiu caldrà comprovar i replantejar les cotes i distàncies 

dels punts topogràfics rellevants del projecte. Aixi doncs, les cotes facilitades en els plànols constructius 

només són una referència i cal precisar-los amb un replanteig topogràfic específic i un aixecament 

taquimètric de detall per realitzar l’encaix de l’estructura. 
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1.ANTECEDENTS 

 

Per la redacció del present annex geològic-geotècnic s’han consultat les següents bases cartogràfiques 

geològiques de la zona i s’ha analitzat la informació geològica existent en l’àmbit d’actuació: 

 Mapa geològic núm. 444 de Flix d’escala 1/50.000 del Instituto Tecnológico Geominero de España 

(IGME). 

 Mapa geològic Institut Geòlogic de Catalunya 1/50.000. 

També s’ha consultat l’annex de Geologia i Geotècnia corresponent al projecte “Millora de revolts i 

cunetes trepitjables. Priorat.Fase 5.Carretera T.713. Pk 0+000 al 7+800. Tram: Margalef” realitzat per 

l’enginyeria Dopec i facilitat pel Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. 

2. MARC GEOLÒGIC 

La zona que avarca aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l’Ebre, en el seu extrem sud-

oriental , just en la zona de contacte amb la Cadena Costera Catalana ( Massís del Priorat). Aquesta es la 

unitat morfo estructural que forma l’avantpaís dels Pirineus, i alhora és una conca sedimentària d’edat 

terciària. Està delimitada al nord pels Pirineus, i al sud per la Cadena Costanera Catalana o Catalànids. 

La conca de l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’origen pirinenc, i es desenvolupa com a resposta 

de l’apropament de la placa ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la primera respecte 

la segona. D’aquesta manera, aquesta conca esdevé una cubeta sedimentària durant el Terciari, actuant 

com a centre de deposició dels materials , primer marins, durant el Terciari inferior i mig , i 

posteriorment continentals, procedents del desmantellament de les serralades circumdants. 

Durant l’Eocè , la conca de l’Ebre estava connectada amb l’oceà Atlàntic per l’oest. Fruit de la col·lisió 

entre les dues plaques tectòniques, s’inicia la col·locació de làmines encavalcants o mantells de 

corriments, d’origen pirinenc, empeses cap al sud. El plegament d’aquests mantells va reduir 

considerablement l’espai que inicialment ocupava la Conca de l’Ebre, i va fer perdre la comunicació amb 

el mar obert. 
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A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè , la conca de l’Ebre actua com a conca endorreica, 

tancada , on la sedimentació que es produeix es d’origen continental. Els sediments continentals tenen 

diversos orígens , entre els que cal destacar els dipòsits de plana d’inundació, i finalment, dipòsits 

d’origen lacustre o palustre. Cada un d’aquests dipòsits donarà origen a diferents tipus de roques 

sedimentàries que son les que es troben a sota aquestes contrades. Així apareixen conglomerats, gresos 

i argiles d’origen tant fluvial, com al·luvial, com lacustre i també nivell de carbonats d’origen lacustre. 

Des de finals de l’Oligocè fins a l’actualitat la depressió de l’Ebre ha deixat d’actuar com a conca 

sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l’agent predominant principal ha estat l’erosió. Localment, 

en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del Terciari superior i principalment del Quaternari. 

Aquests corresponen als materials subconsolidats que apareixen entre les roques sedimentàries i a la 

superfície , format per sorres, llims i argiles, on abunden les crostes carbonatades. 

A continuació es mostra una imatge del mapa geològic realitzat per l’Institut geològic de Catalunya en el 

que es pot observar que les dues formacions geològiques dominants al nucli de Margalef efectivament 

daten del període Eocè-Oligocè. Concretament les dues formacions corresponent a PEOcgl i PEOcg. 

 PEOcg: conglomerats amb intercalacions de gresos i margues. Eocè-Oligocè 

 PEOcgl: conglomerats, lutites i gresos. Eocè superior- Oligocè inferior 

 

Figura 1 Mapa geològic localitat de Margalef 
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Figura 2 Llegenda de formacions geològiques Eocè-Oligocè 

3.UNITATS GEOLÒGIQUES 

A continuació es recullen les unitats geològiques analitzades per l’empresa DOPEC que inclouen a més 

de les formacions de conglomerats que marca el mapa geològic , altres formacions més superficials i que 

també s’han de tenir en compte. 

3.1 DIPÒSITS ANTRÒPICS ( QR)  

Aquesta formació està constituïda principalment per blocs centimètrics i decimètrics de composició 

iguals als materials del substrat. 

S’han detectat dos tipologies de reblerts: 
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 Explanacions per a la formació de camps de conreu. 

 Terraplens de l’actual carretera 

 

 

Figura 3 Terraplens de l'actual carretera 

 

3.2 DIPÒSITS COL·LUVIALS- AL·LUVIALS ( QCO-AL) 

 

Aquest nivell es troba caracteritzat per materials argilosos amb indicis de llims i sorres. També hi ha 

intercalació de graves amb còdols de calcària i calcarenita, inclosos en una matriu argilosa-sorrenca de 

gra fi. Aquest còdols calcaris són de mides mil·limètriques a centimètriques , i presenten formes de 

subanguloses a subarrodonides. 

En general la composició d’aquesta unitat es correspon amb el substrat adjacent, al ser materials 

originats per la meteorització d’aquest substrat. En general es tracta de potències no superiors al metre 

però que poden arribar a ser significatives en els fons de vall. 
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3.3 CALCÀRIES , CALCARENITES I GRESOS AMB LENTIONS DE CONGLOMERATS ( POMGC5) 

 

Les fàcies d’aquest nivell estan caracteritzades majoritàriament per una alternança de calcàries i 

calcarenites , de tonalitats ataronjades, amb intercalacions de cossos lenticulars de conglomerats de 

poca potència;es presenten en estrats tabulars i/o lenticulars subhoritzontals. 

Els conglomerats del nivell immediatament inferior presenten abundants intercalacions de gresos i 

margues amb canvi lateral de fàcies. 

La progradació a un percentatge de conglomerats més elevat fa que parlem d’una segona unitat 

geològica ( PEOcg) , tot i que les característiques dels materials en ambdues unitats són molt similars. 

 

 

 

Figura 4 Imatge representativa de POmgc5 
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3.4 CONGLOMERATS AMB INTERCALACIONS DE GRESOS I MARGUES ( PEOCG) 

 

Aquest nivell està caracteritzat per una alternança de fàcies conglomeràtiques i de calcàries/gres. Els 

conglomerats es presenten en estrats tabulars, amb bases erosives i subhoritzontals. 

Aquests materials es dipositen en forma progressiva en una potent sèrie de conglomerats d’espessor 

variable. A partir de la bibliografia consultada se li poden associar potències de fins a 15m. 

Els conglomerats presenten còdols arrodonits de mida centimètrica. Aquests còdols són de roques 

sedimentàries. Els còdols estan cimentats amb material calcari. 

Alternant amb els conglomerats hi ha presencia d’estrats de Calcàries i Calcarenita progradant a nivell 

de poca potència que poden arribar a tindre composicions més margoses o argiloses. 

 

Figura 5 Cos tabular de conglomerats, amb estrats de calcària al contacte inferior i margues. 
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4. TECTÒNICA 

 

La Depressió de l’Ebre constitueix la zona d’avantpaís dels Pirineus i es correspon amb una àrea 

relativament plana, amb geometria triangular, formada per sediments Eocens i Oligocens a l’extrem 

oriental. 

Aquesta depressió està relacionada amb l’evolució de l’Orogen Pirinenc,  i es desenvolupa com a 

resposta de l’apropament de la placa Ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la primera 

respecte de la segona. D’aquesta manera, aquesta conca esdevé una cubeta sedimentària durant el 

Terciari, actuant com a centre de deposició dels materials , primer marins , durant el Terciari inferior i 

mig , i posteriorment continentals, procedents del desmantellament de les serralades circumdants. 

Durant l’Eocè , la conca de l’Ebre estava connectada amb l’Oceà Atlàntic per l’oest. Fruit de la col·lisió 

entre les dues plaques tectòniques , s’inicia la col·locació de làmines encavalcants o mantells de 

corriment , d’origen pirinenc , empeses cap al sud. L’emplaçament d’aquests mantells va reduir 

considerablement l’espai que inicialment ocupava la Conca de l’Ebre , i va fer perdre la comunicació 

amb el mar obert. 

A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè , la conca de l’Ebre actua com a conca endorreica, 

tancada , on la sedimentació que es produeix es d’origen continental. Els sediments continentals tenen 

diversos orígens , entre els que cal destacar els dipòsits de plana d’inundació, i finalment, dipòsits 

d’origen lacustre o palustre. Cada un d’aquests dipòsits donarà origen a diferents tipus de roques 

sedimentàries que son les que es trobren a sota aquestes contrades. 

Així apareixen conglomerats, gresos i argiles d’origen tant fluvial, com al·luvial, com lacustre i també 

nivell de carbonats d’origen lacustre. 

Des de finals de l’Oligocè fins a l’actualitat la depressió de l’Ebre ha deixat d’actuar com a conca 

sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l’agent predominant principal ha estat l’erosió. Localment, 

en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del Terciari superior i principalment del Quaternari. 

Aquests corresponen als materials subconsolidats que apareixen entre les roques sedimentàries i a la 

superfície , format per sorres, llims i argiles, on abunden les crostes carbonatades. 
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Els materials de l’àmbit d’aquest estudi estan sedimentats subhoritzontalment i no presenten cap 

discordança de tipus tectònic ni s’ha reconegut la presència d’accidents tectònics que comportin 

l’existència d’inestabilitats associades. 

 

5. GEOMORFOLOGIA 
 

La geomorfologia de la zona d’estudi és molt característica. Hi ha presència de conglomerats cimentats 

durs que generen relleu i que tenen talussos estables subverticals. Aquests estrats conglomeràtics tenen 

un tipus de forma Montserratina. 

Els estrats de conglomerats tenen intercalacions d’estrat de Lutites, aquests estrats de menys duresa i 

que tenen angle de talús estable inferior a vertical, donen lloc a una geomorfologia esglaonada on 

destaquen els conglomerats en la morfologia dels turons. 

6. HIDROGEOLOGIA 
 

L’estudi realitzat per l’enginyeria DOPEC també tenia l’objectiu de detectar possibles fonts o surgències 

afectades per l’obra projectada. No es va observar cap surgència important. A més, es van observar 

diferents punts del traçat actual de la carretera amb obres de drenatge. Aquests punts, tot i haver-hi 

obres de drenatge, es trobaven secs. 

Referent a la hidrogeologia de la zona cal comentar que no existeixen aqüífers importants , podent 

funcionar únicament com nivell aqüífer els materials Quaternaris d’origen al·luvial ( lleres dels rius i/o 

torrents). Igualment , els conglomerats de l’Oligocè poden presentar certa permeabilitat , tot i que no es 

creu que puguin funcionar com un nivell aqüífer, ja que únicament podrien acumular aigua entres les 

fractures i en les zones de dissolució dels mateixos , presentant una recarrega lenta i una transmissivitat 

força baixa. 

Es pot concloure, en general que la xarxa de drenatge es troba formada per torrents encaixats els quals 

únicament porten aigua durant episodis de pluja. 
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7.CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
 

La construcció del nou pont que creua el riu Montsant a l’interior de la població de Margalef comporta 

la cimentació de l’estructura sobre el terreny. Es per això que cal saber les característiques geotècniques 

de les diferents unitats geològiques presents. El terreny consisteix en tres metres de reblert antròpic 

format per materials de la unitat d’al·luvials/col·luvials esmentada amb anteriorament. A partir dels 3 

metres apareix un potent paquet de conglomerats de la unitat POmgc5 en el que es preveu recolzar les 

sabates del pont. Aquesta informació ha estat consultada del estudi realitzat per l’empresa DOPEC molt 

propera a l’ubicació de l’actual pont. 

Durant la caracterització geotècnica dels materials es van unificar les unitats degut a que mostren gran 

similitud variant únicament el percentatge o potència dels nivells de conglomerats. Únicament s’ha fet 

una diferenciació entre els conglomerats i margues , tenint en compte en cada actuació el percentatge 

de cada material. 

7.1 UNITATS GEOTÈCNIQUES 
 

7.1.1 DIPÒSITS COL·LUVIALS – AL·LUVIALS ( QCO-AL) 
 

Aquests materials corresponen a dipòsits detrítics quaternaris. Estan formats per materials argilosos 

amb indicis de llims i sorres, i presència de còdols mil·limètrics a centimètrics angulosos a subarrodonits. 

Es tracta d’un sòl amb un contingut en fins molt elevat el qual es pot classificar com a argila de baixa 

plasticitat a partir dels límits d’Atterberg. 

La densitat aparent obtinguda als assaigs ha estat de 1,90 g/cm3 amb una humitat del 27,29% mentre 

que la densitat seca és de 1,49 g/cm3. 

D’altra banda s’han analitzat el contingut en sals solubles , contingut en guix i matèria orgànica per a 

determinar la marginalitat dels materials. Els resultats mostren un material marginal degut a la baixa 
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resistència CBR< 3 ,però que un cop compactat es considerarà com a material tolerable segons PG3. La 

no classificació com a material adequat respon a l’ incompliment de criteris granulomètrics. 

Finalment s’han obtingut el contingut de sulfats i el grau d’acidesa del sòl per a determinat l’agressivitat 

d’aquest en front al formigó. El s resultats segons l’article 8 de la EHE-08 és que la mostra analitzada no 

és agressiva per al formigó. 

7.1.2 CONGLOMERATS AMB CALCÀRIES, CALCARENITES I MARGUES ( POMGC5 I PEOCG): 
 

S’han detectat alternança de fàcies conglomeràtiques amb fàcies compostes per calcària, calcarenites i 

margues/gresos. Les característiques resistents de la unitat venen donades pel conjunt de nivells que la 

formen. A continuació es fa un recull de les dades de resistència obtingudes a partir de mostres 

obtingudes en sondejos. 

 

Material Compressió 
simple (Kg/cm2) 

Conglomerats 350.20 

Calcàries 472.00 

Calcarenites 538.80 

Gresos 243.30 

 

En els massissos s’ha de diferenciar el comportament geotècnic de la matriu respecte al comportament 

global del massís. Per a determinar els paràmetres que caracteritzen el comportament en cada cas es 

necessari la combinació dels resultats obtinguts en la campanya d’assaigs de laboratori i de les estacions 

geomecàniques. 

Aquestes resistències corresponen a testimonis de roca sense discontinuïtats i inalterats. La presència 

de fractures i altres plànols de debilitat fa que sigui necessari parlar a escala de masís, que és el que 

determinarà la resistència del conjunt en desmunts, terraplens i sota cimentacions. Així doncs, s’haurà 

de tenir en compte l’estudi de discontinuïtats. 

Per a caracteritzar el comportament del massís rocós DOPEC ha ajustat el criteri modificat de Hoek 

Brown mitjançant el programa RocLab, on s’han incorporat els resultats de la campanya geotècnica. Els 

assaigs de laboratori mostren diferències entres els nivells més conglomeràtics, els nivells calcaris i 
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calcarenítics , i els nivells de margues i lutites. A continuació es mostren els paràmetres i la corba que 

s’ajusta al cirteri de Hoek i Brown per cada unitat: 

 

Per al càlcul de la tensió màxima admissible del conglomerat , es considera que per al tipus de material 

existents és un 17% de la resistència a compressió simple. Donat que la resistència adoptada per a 

aquest material és de 35 Mpa tal i com es pot veure en la imatge superior es calcula que la capacitat 

admissible serà: 
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1.INTRODUCCIÓ 
El present annex mostra l’anàlisi d’alternatives considerades en l’actual procés de construcció .Primerament , 

és presenten les alternatives que s’han considerat i posteriorment és mostren els resultats de l’ anàlisis 

multicriteri dut a terme per a obtenir l’opció guanyadora. 

2. ALTERNATIVES CONSIDERADES 
En front als problemes de mobilitat i de maniobrabilitat en l’actual pont sobre el riu Montsant a Margalef  

juntament amb l’estat de deteriorament d’aquest es presenten 4 possibles alternatives agrupades en dos 

grups: 

 Ampliació del gir d’entrada al pont existent 

 Construcció d’un pont nou sobre el riu Montsant 

2.1  OPCIÓ 0-AMPLIACIÓ DEL GIR D’ENTRADA AL PONT EXISTENT 
 

La primera alternativa proposada per l’empresa “DOPEC Enginyeria i Arquitectura” es basa en  la construcció 

d’una llosa en voladís en el tram d’aproximació al pont existent  de la carretera T-713. Aquesta llosa es 

dissenya en formigó armat d’uns 35 cm de gruix i s’ubica en voladís sobre el riu Montsant permetent així 

l’ampliació del gir d’accés al pont. D’aquesta manera es guanya 1 metre d’ample sobre el riu al llarg dels prop 

de 20 metres de longitud de la llosa. El recolzament de la llosa es realitza mitjançant un total de 27 micropilots  

de 220 mm de diàmetre amb camisa interior de 127x8 mm encastats sobre la roca fins a una profunditat de 

7m. 

 

Figura 1 Secció llosa volada 
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El fet que aquesta alternativa requereix la construcció de 27 micropilots encareix molt la solució final. En el 

mateix sentit, aquesta alternativa no soluciona el fet que el pont continua essent d’un sòl sentit i per tant 

només apte per la circulació d’un sòl vehicle. Pel que fa al impacte visual, és cert que l’afectació sobre el 

paisatge és molt baixa i això li dona punts a favor en la valoració final. 

 

 

 

Figura 2 Planta alternativa llosa volada 
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2.2 CONSTRUCCIÓ D’UN NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT 
 

Com a alternativa es presenta la construcció d’un nou pont aigües avall de l’actual amb capacitat per a carril 

doble per a la circulació en dos sentits. Amb aquesta solució es pretén que es desviï el trànsit de vehicles 

pesats al pont nou i es mantingui el pont romànic actual per a ús peatonal o motoritzat dels habitants del 

poble. La localització de la traça del pont s’ha escollit tenint en compte les limitades opcions que la orografia 

ofereix. L’elecció de la traça s’ha realitzat intentant causar la menor afectació sobre el medi natural i 

minimitzant la distància a cobrir. La traça final té una longitud  de 45 metres, distància que es cobreix 

desigualment en les tres alternatives considerades. L’elecció de les llums és resultat de l’ intenció de no 

disposar cap pila sobre la llera principal del riu així com de considerar llums que no portin a dissenyar seccions 

de  cantell molt gran ja que el gàlib del pont, degut a l’orografia del terreny és bastant limitat.  

 

 

Figura 3 Traça en planta del nou pont sobre el riu Montsant 
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Les dues marges del riu es troben a cotes molt similar, prop dels 368 metres. Així, es dissenyarà  el pont a cota 

constant de 368 metres i s’enrasarà el terreny d’aproximació al pont fins a aquesta cota. El tàlweg del riu en el 

seu pas sota el pont té una cota prop dels 360 metres, 8 metres per sota del pont. A falta d’estudis més 

precisos s’assumeix que el cabal d’inundabilitat de període de retorn 500 anys  serà el mateix que en el seu 

pas per l’actual pont. Aquest cabal causa un calat fins a la cota 365.8 metres, que mantenint un resguard de 

seguretat de 0,5 metres, deixa una distància d’uns 1.7 metres per al cantell del pont. De totes maneres, 

aquesta mesura és molt conservadora ja que la secció de pas del nou pont és molt més ample que en l’actual 

pont i per tant s’esperen calats d’inundabilitat molt més petits. 

 L’amplada del pont ha de permetre la circulació de dos sentits de circulació de dimensions estàndards  de 3.5 

metres. En deixar el pont actual per a ús peatonal, no es preveu en el nou pont cap espai per a voreres 

peatonals. Així, als 7 metres d’ample de la calçada només s’afegeixen 1.5 i mig per banda, corresponents a 

l’espai del voral de seguretat ( 1 metre) i 0.5 metres per els corresponents pretils de contenció. 

Conseqüentment, l’amplitud total del pont serà de 10 metres.  

Les consideracions a tenir en compte en l’elecció de la tipologia estructural són: 

 El pont tindrà una longitud total de 45 metres. 

 El pont tindrà una amplada de 10 metres per permetre el doble sentit de circulació. 

 El pont tindrà un cantell reduït per evitar problemes deguts al també reduït gàlib. 

 Les piles no es disposaran en l’àrea d’influència de la llera principal del riu Montsant. 

 En el cas de considerar elements prefabricats , aquests no podran superar els 15 metres de longitud per 

evitar problemes en el transport per la carretera T-713. 

 El disseny ha de tenir en compte el moment d’austeritat econòmica actual i per tant adaptar-se a les 

possibilitats econòmiques de l’administració local en qüestió. 

 

2.2.1 OPCIÓ 1-PONT LLOSA 
 

Aquesta tipologia de pont ofereix una gran esveltesa i la possibilitat d’adaptar-se perfectament a la geometria 

de la traça fent-la està especialment indicada quan: 

 Existeixen problemes de gàlib degut al cantell reduït que es pot aconseguir. 

 La traça es complexa ,és a dir, té amples variables y fortes curvatures. 

El rang de llums més habitual per a aquesta tipologia de ponts sol estar entre els 10 a 40 metres, on 

normalment les solucions de formigó armat es deixen per a llums menors als 20 metres i les de formigó 

pretensat per a llums majors que 18m. A partir dels 25m és aconsellable estudiar les seccions de cantell 

variable.  

Les seccions poden ser alleugerides assumint que per a cantells superiors a 1,20m el raonable és disposar 

alleugeriments i per a cantells inferiors a 0,90 m la solució òptima és la massissa. 
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La secció que aquí es presenta té com totes les alternatives 10 metres d’ample per encabir els dos carrils de 

circulació. La part central de la secció, presenta 3 alleugeriments circulars de 0,9 metres de diàmetre 

uniformement distribuïts en els 6 metres de longitud que avarca aquesta part. La secció acaba en els seus 

extrems amb dos ales volades de 2 metres de longitud  que donen un acabat més estètic. 

A efectes estructurals, la seva principal característica  és que és hiperestàtica ja que es dona continuïtat al 

taulell en les piles. Les llums a cobrir,12,5m,20m i 12,5m fan pensar en una solució pretensada, el qual s’aplica 

in-situ en trajectòries parabòliques.  

La seva construcció requereix l’aixecament d’un cintri metàl·lic per a recolzar els encofrats del tauler i el 

posterior formigonat. Aquesta operació comporta una certa dificultat i requereix de major temps i cost 

constructiu que les altres alternatives proposades.  

A continuació es presenta un croquis amb les dimensions més importants del pre-dimensionament: 

 

 

Figura 4 Secció Opcio1- Pont llosa (veure plànols adjunts) 

2.2.3 OPCIÓ 2-PONT MIXT TIPUS CALAIX 
 

En general es pot afirmar que les estructures mixtes tipus calaix afegeixen a les avantatges de les estructures 

prefabricades, les d’un pes propi reduït i uns cantells que poden ser inferior als de solucions anàlogues en 

formigó. Aquestes condicions fan aquesta solució en els casos en que es requereix: 

 Seccions de gran esveltesa, el que permet gàlibs restrictius. 

 Elements molt lleugers que faciliten el seu transport i el seu muntatge. 

 Reduït pes propi de l’estructura , condició important en casos de terrenys de baixa capacitat. 

 Rapidesa en l’execució, convenient si la construcció interfereix en tràfics existents. 

Per contra el cost de l’acer és superior al del formigó i a més necessiten un manteniment per a la seva 

protecció contra la corrosió. Conseqüentment, el seu cost conjunt d’execució i conservació pot ser superior al 
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de les estructures de formigó. La utilització d’acers autopatinables mitiga els efectes de la corrorsió , però les 

avantatges del seu ús desapareixen en funció de l’ambient en el que s’ubica l’obra. 

La secció que aquí es presenta consta d’un calaix metàl·lic de 5 metres d’ample i 0,8 metres d’alt que 

juntament amb els 30 centímetres de la llosa de formigó donen un cantell total d’1.1 metres. Els calaixos 

metàl·lics disposaran dels corresponents rigiditzadors per evitar problemes de pandeig en la seva posada en 

servei. La subestructura del pont es diferencia una mica de les altres dos requerint dos piles circulars en cada 

punt de recolzament, per evitar problemes locals ens els recolzaments. Conseqüentment , es preveu la 

construcció de sabates combinades tot i que les dimensions finals són molt semblants.  

La seva construcció requereix d’un parc d’assemblatge on unir i soldar les diferents peces metàl·liques que 

conformen el calaix abans de ser hissats a la seva ubicació final. Aquesta operació es realitzarà a l’explanada 

situada a la marge esquerre del riu Montsant que actualment està en desús.  

A continuació es presenta un croquis amb les dimensions més importants del pre-dimensionament: 

 

Figura 5 Secció Opció 2- Pont mixte tipus calaix (veure plànols adjunts) 

2.2.3 OPCIÓ 3-PONT DE BIGUES PREFABRICADES 
Els ponts de bigues prefabricades han estat i continuen sent àmpliament utilitzats en al construcció de ponts. 

Entre les moltes avantatges que ofereixen cal destacar:  

 És una solució econòmica ja que en tot moment permet saber l’import total de l’unitat d’obra. 

 Rapidesa en l’execució, tant en la construcció com en la posada en servei 

 La comoditat que aporta la prefabricació de les bigues, eliminant llargues fases de pretensat , formigonat, 

curat...  

 Minimitza els riscos laborals del personal durant l’execució al disminuir al màxim el temps necessari 

El tauler de la secció del pont que aquesta alternativa presenta està composta per 5 bigues doble T de 1,05 

metres de cantell de formigó pretensat. Sobre elles, reposen unes prelloses prefabricades a mode d’encofrat 

perdut recolzades entre biga i biga. Finalment es disposa una llosa de formigó armat formigonada in-situ. 

Aquest element , a més d’augmentar la capacitat de la secció , actua com a rigiditzador tant en el sentit 
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vertical , per a repartir les càrregues, com en el sentit horitzontal, per evitar moviments relatius entre les 

bigues i fa la funció de diafragma rígid. 

L’estructura es dissenya isostàtica, recolzada simplement sobre els caps de pila per mitjà d’aparells 

elastomèrics . Després d’una serie de fases constructives l’estructura aconsegueix el seu estat final , en el qual 

bigues i llosa treballen solidàriament per a resistir els esforços produïts per el pes propi i les sobrecàrregues 

d’ús, entre d’altres. Les llums s’han reduït a tres trams iguals de 15 metres, el qual aporta un estalvi econòmic 

en les bigues degut a les economies d’escala i per altra banda assegura que no hi ha problemes de transport 

de bigues més grans. 

L’elecció de les bigues doble T és degut al fet que són molt econòmiques en la seva solució pretensada dins el 

rang de llums en els que es treballa en aquest projecte. Per a llums molt petites, menors a 8 metres, es poden 

utilitzar bigues prefabricades de secció rectangular alleugerades. Les llums entre 6 i 20 metres, són el camp 

òptim per a la bigues de secció en pi. Finalment, quant les llums estan compreses entre els 10-25 la secció en 

doble T és molt efectiva tal i com s’ha comentat anteriorment. En el cas de llums més grans, les més eficients 

són les seccions  en I o en calaix amb aletes. A continuació es presenta un croquis amb les dimensions més 

importants del pre-dimensionament: 

 

Figura 6 Secció Opció 3- Pont bigues prefabricades (veure plànols adjunts) 

 

3. ANÀLISIS MULTI CRITERI 

3.1 EVALUACIÓ DE LES ALTERNTATIVES DEL PROJECTE 
 

Aquest  apartat recull l’anàlisi multi criteri que s’ha dut a terme per a l’elecció de l’alternativa sobre la que 

finalment es basarà aquest projecte constructiu. Tal i com es recull en apartats anteriors s’han proposat 3 

alternatives de pont juntament amb l’opció d’ampliació del gir d’entrada al pont , la qual serà considerada 

com l’opció 0. Els factors que s’han analitzat en la presa de decisions han estat: 
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3.1.1 Funcionalitat Visual  

 

L ’impacte paisatgístic i estètic sobre la zona serà sense cap mena de dubte molt important. Els veïns, així com 

el trànsit turístic de la zona faran un ús no només físic sinó també visual de la solució final. Caldrà que el pont 

s’integri correctament en el seu entorn.  

En aquest aspecte l’ampliació del gir d’entrada és l’opció que causa un impacte visual menys important degut 

a que simplement amplia el gir guanyant terreny sobre el riu. A efectes pràctics l’impacte visual serà 

pràcticament nul i això és de gran importància en una zona de gran bellesa paisatgística com el massís del 

Montsant. 

Per contra, la construcció d’un nou pont canvia  la fisonomia del poble tot i que aquest s’intenti integrar en el 

paisatge i l’arquitectura del poble. Al seu favor, el fet que es pugui recuperar el pont actual per a un ús 

peatonal , l’espai del qual es pot reformar i integrar-lo en l’àmbit urbà del poble amb el corresponent impacte 

visual positiu. 

Aquest criteri és en general molt subjectiu , i depèn del punt de vista del projectista. Entre d’altres s’han tingut 

en compte els següents factors: 

 Esveltesa del taulell i cantell total 

 Alçada de les piles 

 Espectacularitat de l’estructura 

 Ocupació visual del riu 

 Conservació de la unitat formal 

 

3.1.2 Impacte social 

 

Aquest punt intenta valorar l’afectació de les alternatives als habitants del poble de la comarca i de Margalef. 

En aquest aspecte, la construcció d’un pont nou permetria que el pont actual quedés per al tràfic rodat del 

poble o inclús que es dediqués només per ús peatonal desviant tot el tràfic pesat a l’altre pont.  La millora del 

gir d’entrada al pont tot a part de només solucionar parcialment la dificultat de circulació dels vehicles pesats 

no aportaria cap valor social afegit.  

 

En ambdós casos la millora en la circulació de vehicles pesats fa preveure un increment de l’activitat comercial 

i turística de la zona i en especial de la cooperativa agrícola, el qual afecta directament als habitants del poble i 

de la comarca. 
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3.1.3 Cost Econòmic 

 

El cost econòmic total del projecte serà un element important en la presa de decisions, especialment en els 

temps d’austeritat actuals. No obstant no serà l’únic: millorar altres funcionalitats de diversos tipus ( visual, 

mediambiental, d’ús...) pot arribar a tenir també un pes important. 

L’opció de l’ampliació del gir d’entrada encara que pugui semblar a primera vista que és una opció més 

econòmica que la construcció d’un nou pont resulta que no es així. El fet de necessitar fins a 27 micropilots 

encastats fins a 7 metres per sota del substrat rocòs incrementa molt el cost mentres que l’opció d’un pont 

d’elements prefabricats per la llum relativament petita que s’ha de cobrir ( 45 metres) suposa una opció 

econòmica molt interessant. 

Per tal d’analitzar econòmicament les propostes s’ha realitzat una estimació del pressupost mitjançant les 

unitats obtingudes amb el pre-dimensionament , les quals s’adjunten al final d’aquest document. Els preus 

s’han convertit posteriorment a una relació numèrica mitjançant una comparació relativa amb el preu més 

baix. 

 

3.1.4 Eficiència estructural 

 

El pont ha de ser dissenyat per a poder donar resposta en totes les condicions de disseny durant la seva vida 

de projecte. L’estructura ha de ser capaç d’assegurar l’estabilitat front a totes les sol·licitacions tant per els 

estats límits últims com per als estats límits de servei. En aquest sentit, cal destacar que totes les solucions 

proposades a efectes estructurals ofereixen una seguretat estructural molt elevada tot i tractar-se d’un pre-

dimensionament per tal d’evaluar les diferents alternatives. En el conseqüent annexe de càlcul estructural es 

pot observar amb detall el dimensionament final , així com la comprovació dels estats límits de la solució 

finalment escollida. 

 

3.1.5 Procés constructiu 

 

El procediment constructiu de les alternatives solucions proposades són evidentment molt diferents ja que 

partim del fet que una suposa una millora d’una obra existent i les altres la construcció d’una nova 

infraestructura. Malgrat això, per les mateixes raons que s’han comentat en la secció de l’ impacte econòmic 

,la construcció de 27 micropilots suposa un cost elevat en temps que també es veu reflectit en el cost 

econòmic.  

Tanmateix, el fet que part de les 27 cimentacions profundes s’han d’ubicar en la mateixa traça de l’actual 

carretera T-713 significa que es produirà el tancament de la carretera d’accés al poble en aquest sentit durant 

part de les obres i per tant s’haurà de desviar el tràfic per una ruta alternativa. 
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Per altra banda la construcció d’un nou pont també suposa un procés complex tot i que es pot intentar 

simplificar la seva construcció mitjançant elements prefabricats els quals acceleren molt el temps de 

construcció. Al seu favor, cal destacar el fet que no s’esperen talls en la carretera T-713 durant la construcció. 

El procediment constructiu que s’ha valorat més favorablement ha estat el corresponent al pont de bigues 

prefabricades. Les bigues en ser prefabricades tenen un control en la qualitat dels materials ja de per sí. A 

més, el pretensat que es realitza per pretesat en el mateix moment de prefabricació ofereix un estalvi 

important en cost i en temps ja que aquest procés acostuma a portar problemes quan es realitza in-situ.  

En el mateix sentit, el transport de les bigues prefabricades és senzill i l’ús de les prelloses de formigó 

prefabricades a mode de encofrat perdut significa una construcció rapida de la llosa. 

La secció mixte tipus calaix, també ofereix facilitats constructives. El calaix d’acer es solda i es va muntant en 

una explanada a tocar de l’obra i és col·locat a la seva posició final per mitjà de grues. Els elements metàl·lics 

són transportats a l’obra per peces i per tant presenten major facilitat al transport que les bigues 

prefabricades, molt més llargues. 

Per últim és té l’alternativa de pont llosa construïda in situ. El fet de formigonar in-situ, sempre suposa un cost 

extra degut al temps i a la dificultat del procés. Farà falta la construcció d’un cintri on es muntarà l’encofrat 

sobre el qual s’abocarà el formigó. Així mateix, també s’hauran de tensar els cordons de posttesat in-situ, 

operació que sempre comporta complicacions. 

 

3.1.6 Manteniment 

 

A l’hora d’escollir la millor alternativa ,i en els temps de recessió econòmica actuals, és evident que el factor 

econòmic juga un paper molt important. El cost econòmic de l’obra, a part de l’inversió inicial executada en el 

moment de la construcció, també té en compte l’inversió necessària per el manteniment de la mateixa. Per 

aquest motiu, s’ha cregut convenient dedicar un apartat a aquest aspecte ja que al llarg de la vida de la obra 

és un factor a tenir molt en compte. 

En aquest sentit , l’opció més desfavorable és sens dubte el pont mixte. El calaix metàl·lic tot i poder construir-

se amb acers autopatinables, requereix  un manteniment  periòdic que incrementa el cost total de l’obra. A 

això cal sumar el manteniment d’aparells de recolzament, juntes de dil·latació, ajust del pretensat i d’altres 

que representen els  elements que necessiten un manteniment més freqüent.  

 

3.1.7 Impacte mediambiental  

 

El projecte està ubicat a tocar del Parc Natural del Montsant. La zona del parc és una de les reserves naturals 

més importants del país, i no és admissible que quedi danyada ja sigui durant el procediment constructiu  com 
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a causa de l’impacte que generi aquest un cop el projecte estigui acabat. El projecte, tot i que urbà, vindrà 

molt condicionat pel seu entorn natural. 

Com s’ha pogut veure, només s’han plantejat alternatives que fossin raonable en quant a impacte sobre el seu 

entorn, de manera que l’impacte sobre el riu i el seu entorn tant durant la construcció com en servei fos petit. 

Per aquesta raó, l’alternativa de la construcció del nou pont preveu la construcció de 2 piles i cap d’elles en la 

llera principal del riu per tal d’evitar problemes ambientals en el mateix. Així mateix, l’opció d’ampliació del gir 

al simplement guanyar espai sobre el riu no causa cap afectació permanent sobre aquest. En qualsevol cas, el 

procés de construcció ha d’assegurar que es prenen totes les mesures per mitigar les afectacions sobre 

l’entorn. 

 

3.1.8 Valoració Final 

 

La valoració final s’ha realitzat  a criteri de l’autor i tenint en compte els  aspectes següents: funcionalitat 

visual, impacte social, cost econòmic, eficiència estructural,procés constructiu, manteniment i impacte 

mediambiental. A cada paràmetre se li han atorgat uns pesos de 15%, 10%, 30%, 5%,15%, 5% i un  15% 

respectivament tal i com es mostra en la taula inferior. Cal recordar que la valoració econòmica es basa en un 

pressupost estimat per a cada cas que s’adjunta al final d’aquest document. 

Concepte Percenta
tge 

 Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 

    Preu 450.000,
00 € 

466.201,
46 € 

559.801,
12 € 

407.898,
70 € 

Cost Econòmic 30%   9,06 8,75 7,29 10,00 

Funcionalitat 
Visual 

20%   8,00 7,50 7,50 6,50 

Impacte Social 10%   5,00 8,00 8,00 8,00 

Eficiència 
Estructural 

5%   6,00 8,00 8,00 7,00 

Procés 
Constructiu 

15%   5,50 6,00 7,00 8,00 

Manteniment 5%   7,50 7,00 6,00 7,00 

Impacte 
Mediambiental 

15%   8,00 6,00 7,00 7,00 

              

Total 100% Puntua
ció 

7,52 7,47 7,29 8,05 

 

Taula 1 Puntuació final de l’anàlisi d'alternatives 

Els resultats mostren que l’opció guanyadora és la solució de bigues prefabricades que obté una puntuació 

final de 8.05 amb una diferència de més de mig punt respecte el seu perseguidor més directe, opció 0, la qual  

obté 7.52. Tot i que l’opció guanyadora ho és amb clar marge, hem volgut estudiar la sensibilitat de l’estudi als 

pesos assignats per a cada concepte. En concret s’ha cregut convenient estudiar una repartició percentual en 

la que el factor econòmic no tingui tant pes , preveient d’aquesta manera una futura millora econòmica de les 
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arques públiques. Com es pot comprovar a continuació, tot i reduir el pes del cost econòmic , la solució 3 

continua essent la guanyadora, la qual cosa reafirma aquesta opció com la més adient. 

 

Concepte Percenta
tge 

  Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 

    Preu 450.000,
00 € 

466.201,
46 € 

559.801,
12 € 

407.898,
70 € 

Cost Econòmic 20%   9,06 8,75 7,29 10,00 

Funcionalitat 
Visual 

20%   8,00 7,50 7,50 6,50 

Impacte Social 15%   5,00 8,00 8,00 8,00 

Eficiència 
Estructural 

5%   6,00 8,00 8,00 7,00 

Procés 
Constructiu 

15%   5,50 6,00 7,00 8,00 

Manteniment 5%   7,50 7,00 6,00 7,00 

Impacte 
Mediambiental 

20%   8,00 6,00 7,00 7,00 

              

Total 100% Puntua
ció 

7,26 7,30 7,31 7,80 

 

Taula 2 Anàlisi de sensibilitat de les alternatives 

3. CONCLUSIONS 
 

L’opció millor valorada per l’ànalisi multicriteri ha sigut l’opció 3, la corresponent al pont de bigues 

prefabricades amb llosa de formigó executada in-situ. Aquest pont combina un preu econòmic amb un procés 

constructiu ràpid  i eficaç i bones qualitats estructurals. La seva nota només es veu minorada per la seva 

percepció estètica, lleugerament inferior a les altres alternatives. 

La segona alternativa correspon a l’opció 0, corresponent a l’ampliació del gir d’entrada al pont vell. El fet que 

només soluciona parcialment els problemes de circulació sobre el pont ,el baix impacte social i el seu  cost 

econòmic molt próxim a les altres alternatives fan que l’opció no sigui guanyadora. 

pont llosa construïda in-situ, que tot i oferir una millor qualitat estètica no en té suficient per contrarestar el 

cost més elevat i el sempre dificultós procés constructiu que suposa el muntatge del cintri i l’execució de la 

llosa biga in-situ. A més a més, és l’opció que més impacte ambiental genera degut a l’ocupació temporal de 

part de la llera principal per part del cintri entre d’altres. 

La tercera alternativa segons el multicriteri és el pont mixte de calaix metàl·lic. L’elevat cost de l’estructura 

metàl·lica , en front del formigó, i l’alt manteniment que suposa tota estructura metàl·lica fan caure aquesta 

opció fins a la tercera plaça. Tot i aixó , ofereix un acabat elegant  que s’adapta bé amb el medi i el seu pes 

lleuger el converteix en l’alternativa amb la subestructura més econòmica. 
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Per últim, tenim l’opció 1 ,pont llosa construïda in-situ, que tot i oferir una millor qualitat estètica no en té 

suficient per contrarestar el cost més elevat i el sempre dificultós procés constructiu que suposa el muntatge 

del cintri i l’execució de la llosa biga in-situ. A més a més, és l’opció que més impacte ambiental genera degut 

a l’ocupació temporal de part de la llera principal per part del cintri entre d’altres. 

 En l’ànalisis de sensibilitat s’ha obtat per disminuir el pes de la part econòmica intentant preveure una 

situació econòmica en l’administració pública més favorable que permeti valorar altres aspectes  infravalorats 

en la situació actual. Aquests canvis no han modificat la solució del problema el qual ens reafirma en l’elecció 

de l’opció guanyadora. A més segons aquest criteri de pesos l’opció que abans havia quedat segona, l’opció 0, 

es veu relegada en aquest cas a l’última plaça demostrant que molt probablement la seva classificació anterior 

estava molt influenciada per el seu cost independentment dels altres criteris técnics, socials i ambientals 

reforçant encara més l’elecció de l’opció guanyadora . 
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Opció 1 

 

Tauler 

  Preu Unitat   Medicions   Preu Partida  

Formigó Secció (HA-35)   101,41 €/m 329,85 m 33450,09 € 

Armadura passiva (B500S)   0,91 €/kg 29250,00 kg 26617,50 € 

Armadura activa   3,47 €/kg 9000,00 kg 31230,00 € 

Cindri   26,88 €/m3 2000,00 m3 53760,00 € 

Encofrat Llosa   39,23 €/m2 482,23 m2 18917,88 € 

        

     Subtotal 163975,47 € 

 

Subestructura 

  Preu 
Unitat 

  Medicions   Preu 
Partida 

 

Excavacions   9,61 €/m3 432,00 m3 4151,52 € 

Moviments de terra   25,53 €/m3 382,50 m3 9765,23 € 

Formigó piles (HA-25)   98,59 €/m3 40,00 m3 3943,60 € 

Armadura piles   1,15 €/kg 31265,90 kg 35955,78 € 

Encofrat Piles   25,17 €/m2 120,00 m2 3020,40 € 

Formigó Sabates (HA-25)   101,09 €/m3 48,00 m3 4852,32 € 

Armadura Sabates   1,31 €/kg 21273,09 kg 27867,75 € 

Formigó Estreps (HA-25)   101,09 €/m3 181,40 m3 18337,73 € 

Armadura Estreps   1,31 €/kg 52538,99 kg 68826,07 € 

Encofrat Estreps   25,50 €/m2 82,50 m2 2103,75 € 

Recolzaments   37,49 €/dm3 192,00 dm3 7198,08 € 

        

     Subtotal 186022,23 € 

 

 

   

Altres 45088,29 € 

   

Preu Final 
(IVA 18%) 

466201,46 € 

 



                                   Annex 5. Anàlisis d’alternatives 

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                18 

Opció 2 

Tauler 

  Preu Unitat   Medicions   Preu Partida  

Formigó  llosa   101,41 €/m3 129,08 m3 13089,80 € 

Calaix metàl·lic   3,41 €/kg 72964,07 kg 248807,46 € 

Acer Passiu (B-500S)   1,34 €/kg 1068,75 kg 1432,13 € 

Encofrat Llosa   39,23 €/m2 450,00 m2 17653,50 € 

        

        

     Subtotal 280982,889 € 

 

Subestructura 

 

  Preu 
Unitat 

  Medicions   Preu 
Partida 

 

Excavacions   9,61 €/m3 432,00 m3 4151,52 € 

Moviments de terra   25,53 €/m3 382,50 m3 9765,23 € 

Formigó piles (HA-25)   98,59 €/m3 31,42 m3 3097,20 € 

Armadura piles   1,15 €/kg 23402,41 kg 26912,77 € 

Encofrat Piles   11,78 €/m2 125,66 m2 1480,27 € 

Formigó Sabates (HA-25)   101,09 €/m3 48,00 m3 4852,32 € 

Armadura Sabates   1,31 €/kg 16557,09 kg 21689,79 € 

Formigó Estreps (HA-25)   101,09 €/m3 181,40 m3 18337,73 € 

Armadura Estreps   1,31 €/kg 39959,50 kg 52346,94 € 

Encofrat Estreps   25,50 €/m2 82,50 m2 2103,75 € 

Recolzaments   37,49 €/dm3 96,00 dm3 3599,04 € 

        

     Subtotal 148336,56 € 

 

 

   

Altres 45088,29 € 

   

Preu Final 
(IVA 18%) 

559801,122 € 
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Opció 3 

Tauler 

  Preu 
Unitat 

  Medicions   Preu 
Partida 

 

Preu biga prefabricada   290,54 €/m 225,00 m 65371,50 € 

Transport Bigues   17,26 €/t 150,00 t 2589,00 € 

Encofrat perdut   38,03 €/m2 225,00 m2 8556,75 € 

Formigó llosa ( HA-35)   102,43 €/m3 11,25 m3 1152,34 € 

Acer  Passiu (B-500S)   1,34 €/kg 1068,75 kg 1432,13 € 

        

     Subtotal 79101,71 € 

 

Subestructura 

  Preu 
Unitat 

  Medicions   Preu 
Partida 

 

Excavacions   9,61 €/m3 432,00 m3 4151,52 € 

Moviments de terra   25,53 €/m3 382,50 m3 9765,23 € 

Formigó dintells (HA-35)   113,46 €/m3 22,69 m3 2574,41 € 

Armadura dintells   1,29 €/kg 36299,05 kg 46825,78 € 

Encofrat Dintells   40,79 €/m2 43,50 m2 1774,37 € 

Formigó piles (HA-25)   98,59 €/m3 32,00 m3 3154,88 € 

Armadura piles   1,15 €/kg 27331,40 kg 31431,11 € 

Encofrat Piles   25,17 €/m2 96,00 m2 2416,32 € 

Formigó Sabates (HA-25)   101,09 €/m3 48,00 m3 4852,32 € 

Armadura Sabates   1,31 €/kg 18129,09 kg 23749,11 € 

Formigó Estreps (HA-25)   101,09 €/m3 181,40 m3 18337,73 € 

Armadura Estreps   1,31 €/kg 45460,49 kg 59553,24 € 

Encofrat Estreps   25,50 €/m2 82,50 m2 2103,75 € 

Recolzaments   37,49 €/dm3 288,00 dm3 10797,12 € 

        

     Subtotal 221486,86 € 

 

   

Altres 45088,29 € 

   

Preu Final 
(IVA 18%) 

407898,70 € 
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1.INTRODUCCIÓ 
Al present annex es determinen les condicions climàtiques i hidrològiques que defineixen el projecte. En 

primer lloc es caracteritza el clima de la zona d’estudi i posteriorment es determina les condicions 

hidrològiques i hidràuliques del riu Montsant al seu pas per Margalef. Entre d’altres es defineixen les 

zones inundables per a diferents períodes de retorn i els seus calats en la secció del riu on es preveu la 

construcció del nou pont.Els documents i publicacions consultats per a la realització del present estudi 

han estat els següents: 

 Infomació relacionades amb l’aigua i el medi de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 Dades de la Confederació Hidrogràfica del Ebre. 

 Informe de Sostenibilitat ambiental POUM de Margalef (2012) 

2. CLIMATOLOGIA 
Encara que Margalef se situï en una zona de transició climàtica on es barregen la influència del litoral i la 

continentalitat, en termes genèrics posseeix un clima mediterrani. La Divisió Climàtica de Catalunya 

(Martín-Vide , 1992) es basa en la pluviometria i conclou que la major part del terme municipal es troba 

a ala zona que correspon al clima mediterrani prelitoral sud, encara que la part més septentrional rep 

influència del clima mediterrani continental sec. D’altre banda, basant-se en l’Índex d’humitat de 

Thornthwaite, l’Atlas Climàtic de Catalunya mostra amb major detall que Margalef disposa de zones 

semiàrides, sec-subhumides i subhumides (Figura 1), fenomen típic de zones de transició climàtica. 

 

Figura 1 Clima de Margalef segons l'Índex d'humitat de Thornthwaite. Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental Margalef 2012 
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La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge va instal·lar 

una estació meteorològica automàtica (EMA) a la part més alta del casc urbà (405 m s.n.m) que ha estat 

en funcionament des de l’any 1996. Segons les dades adquirides per aquesta EMA, representades a la 

figura 2, la zona pateix sequera durant els mesos d’estiu, especialment des del juny fins a l’agost, 

fenomen característic del clima mediterrani. Al diagrama ombrotèrmic s’observa clarament que les 

temperatures estivals (línia vermella) superen la precipitació ( barres blaves) , clar indicatiu de la 

sequera estiuenca. També es pot apreciar que les pluges es concentren bàsicament cap als màxims 

equinocials, és a dir, a la primavera i a la tardor, adquirint moltes vegades un patró torrencial. 

 

 

Figura 2 Diagrama ombrotèrmic de l'estació meteorològica automàtica (EAM) de Margalef. Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental 2012 

 

 

Taula 1 Taula resum de les mitjanes anuals de diferents factors meteorològics mesurata a l'EMA de Margalef 
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A la taula anterior es resumeixen els valors mitjans d’alguns factors meteorològics entre els anys 1997 i 

2003. La precipitació és el paràmetre que presenta una major variabilitat. Per exemple, quan la mitjana 

anual de pluja és de 421 mm l’any 1998 només va ésser de 191 mm. Pel que fa a la resta de paràmetres , 

mantenen una major regularitat entre anys. 

EL vent a Margalef és un factor meteorològic molt regular i obté una velocitat mitjana de 3,2 m/s. 

Aquesta regularitat es manté entre els anys i també respecte a les direccions del vent , tal com s’aprecia 

a la gràfica A de la figura 3. Al costat s’observa la rosa dels vents, que indica que els vents dominants són 

de dues direccions: sud-oest i nord-est. A causa de la manca de dades de l’EMA de Margalef a partir de 

l’any 2003 no s’han pogut actualitzar els gràfics següents: 

 

Figura 3Dades de l'estació meteorològica automàtica (EMA) situada a Margalef. Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental Margalef 2012 

3. HIDROLOGIA 
La totalitat del terme municipal de Margalef pertany a la conca hidrogràfica intercomunitària de l’Ebre. 

Els nombrosos barrancs forjadors de l’accidentada orografia desemboquen al Riu de Montsant , que neix 

a les muntanyes de Prades ( comarca del Baix Camp). Quan el riu entra al terme per l’est es troba amb el 

pantà de Margalef, construït l’any 1990 pel rec de conreus amb una paret de 19m d’alçada i una 

capacitat inicial de 0.8 hm3. A l’any 1992 es va augmentar l’alçada fins a 34 m obtenint una capacitat 

final de 2.85 hm3. Després de travessar el terme, el Riu de Montsant deixa Margalef per la part sud-oest 

i flueix cap a Bellmunt del Priorat per ajuntar-se amb el riu Siurana abans d’enfilar-se cap a l’Ebre. 

Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Riu de Montsant aporta a la seva conca hidrogràfica 

una mitjana anual de 7 hm3 d’aigua.  

El Riu de Montsant discorre entre la vessant Sud de la Serra de la Llena i la vessant nord-oest de la Serra 

de Montsant, de forma que nombrosos barrancs de totes dues serres són tributaris del Riu de Montsant 

( figura 4). Els barrancs de la meitat nord del terme provenen de la Serra de la Llena i, per tant , estan 

orientats cap al sud. D’est a oest, els més importants són: Barranc del Bromet, Barranc de les Ganyes ( 

rep el nom de Barranc de Boronada a la capçalera) i el Barranc de les Joveres. Els situats a la meitat sud 

del terme pertanyen a la Serra de Montsant i tenen orientació nord-oest. De nord a sud són: Barranc de 
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l’Auferí, Barranc de la Taverna, Racó de la Coma-Closa, Racó de la Coma Negra ( rep el nom de Racó de 

la Teixeta a la capçalera) i Barranc de Sant Salvador. 

 

Figura 4 Cursos fluvials de Margalef. Font: Informe de Sotenibilitat Ambiental Margalef 2012 a partir de la cartografia de referència del Dpt. 

de Territori i Sostenibilitat i l'Ortofotomap de 1:5000 de l'ICC. 

Pel que fa al règim hidrològic d’aquests barrancs ,s’ha de dir que la major part de l’any es troben secs 

mantenint un caràcter torrencial. El barranc de Sant Salvador constitueix una excepció en aquest sentit. 

A la capçalera hi raja de forma permanent la font que porta el mateix nom, gràcies al qual el poble 

sencer es forneix d’aigua durant tot l’any. 

Segons la documentació disponible al Departament de Medi Ambient i Habitatge, no existeix al terme de 

Margalef cap aqüífer protegit ni cap zona declarada com a vulnerable per contaminació de nitrats. 

3.1 RISC D’INUNDACIONS 
L’abundant presència de barrancs que aboquen les aigües al Riu de Montsant i la torrencialitat que 

caracteritza el clima mediterrani poden donar lloc a grans avingudes amb la conseqüència del 

desbordament dels cursos fluvials. A Margalef, aquest risc es centralitza en els barrancs i el Riu de 

Montsant. No obstant , el cabal del riu està regulat pel pantà de Margalef , i per tant, l’esmentada 

torrencialitat no es dóna d’una manera tant marcada. Malgrat aquesta regulació del cabal del riu, entre 
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el pantà i el casc urbà hi vessen les aigües 5 barrancs i , per tant, el nivell de risc d’avingudes és moderat 

segons el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya ( INUNCAT). Així doncs, cal analitzar 

les zones inundables delimitades per l’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA), on s’observa que les planes 

d’inundació de recurrència de 100 i 500 anys són molt limitades en superfície i es troben bàsicament en 

zones d’horts i d’alguns cultius ( Figura 5). 

La zona on s’uneixen el Barranc de Sant Salvador i el Riu de Montsant es pot inundar cada 100 anys 

segons els models de l’INUNCAT, afectant a l’àrea de l’hostal Tres Pins. Pel que fa al casc urbà les 

avingudes de recurrència de 500 anys només arriben fins a la carretera T-713 amb possible afectació als 

baixos d’algun habitatge. 

 

Figura 5 Delimitació de les zones inundables del Riu de Montsant. Font: Delimitació de les zones inundables identificades per l'INUNCAT. 

ACA , Generalitat de Catalunya. 

L’ACA també ha identificat a Margalef un punt crític d’alt perill que és el pont que uneix el casc urbà 

amb l’altre marge del riu, que està definit amb el codi E-MTMG01. Aquest pont consta de dos passos per 

l’aigua, el primer és per on flueix el cabal actual del riu sense avingudes i pel segon hi flueix quan el riu 

porta un major cabal. 

Conseqüentment, el nou pont també esdevindrà un punt crític i s’ha d’anaitzar els calats d’inundació 

que s’esperen per tal de definir el gàlib mínim que s’ha de deixar per a la lliure circulació de l’aigua. S’ha 

obtingut dades del calat esperat d’inundabilitat en el seu pas pel pont vell. Sense cap més informació 

que la que aquí es disposa i donada la proximitat de la localització del pont nou s’assumeix que en la 

secció del nou pont el calat d’inundabilitat per a un cabal de període de retorn 500 anys serà com a 

màxim el mateix. Aquesta hipòtesis està del costat de la seguretat ja que la secció per on flueix l’aigua 

en el pont nou ( 15 metres de llum) és molt més gran que en el pont vell tant si considerem la llum per 

on passa el cabal principal com si considerem la secció completa en cas d’avinguda. Aquest cabal causa 

un calat fins a la cota 365.8 metres, que mantenint un resguard de seguretat de 0,5 metres, deixa una 

distància d’uns 1.7 metres per al cantell del pont. Com es pot veure en els plànols el cantell del pont , 
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contant bigues i llosa no supera els 1.3 metres i per tant s’assegura que es compleix el gàlib mínim en 

cas d’avinguda. 

 

 

Figura 6 Estudi d'inundabilitat geomorfolòfica. La inundabilitat s'indica amb línia blava, no representa període de retorn. Font: Confederació 

Hidrogràfica de l'Ebre. 

 

4. DRENATGE SUPERFICIAL 
 

En aquesta secció es defineix la xarxa de drenatge necessària pel desguàs de les aigües superficials que 

discorren per la calçada i zones adjacents a la traça. Per al dimensionament dels elements de drenatge 

s’ha seguit la instrucció de carreteres 5.2-IC “ Drenaje superfícial”. 

4.1 CÀLCUL DE CABALS 
 

Cal en primer lloc determinar el cabal de referència. El cabal de referencia allí on desaigüi una conca o 

superfície s’obté de la fórmula: 
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essent: 

 C: el coeficient mig d’escorrentia de la conca.. 

 A: l’àrea de la conca. 

 I: la intensitat mtja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a un interval igual al 

temps de concentració de la conca. 

 K:coeficient que depèn de les unitats emprades i inclou certa majoració (20%) per a tenir en compte 

efectes locals. En cas d’expressar l’àrea en m2 i el cabal en m3/s el seu valor és 3.000.000. 

El coeficient d’escorrentia s’adopta de valor 1, donat que només es vol drenar el cabal procedent de la 

superfície de la calçada ( en general la calçada s’eleva per sobre del terreny natural). 

L’intensitat mitja    (mm/h) de precipitació a emplear en l’estimació de cabals de referència es pot 

estimar mitjançant: 

 
  

  
     

  
  
   

          

       
 

on: 

   : intensitat mitja diària per al període de retorn considerat. 

   : intensitat horaria per al període de retorn considerat. 

  : temps de concentració de la conca. 

El període de retorn a considerar es pot obtenir de la instrucció. Per a vies amb IMD mitja entre 500 i 

200 veh/dia i elements de drenatge superficial de la plataforma i marges aquest valor és de 10 anys. 

Els valors de les precipitacions diàries s’han obtingut a partir de la publicació “ Máximas lluvias diárias en 

la España Peninsular” de la sèrie monogràfica de la direcció general de carreteres. En aquesta s’estableix 

el procediment per a determinar la precipitació màxima diària en una determinada regió geogràfica en 

funció del període de retorn considerat.  Els valors de precipitació diària màxima s’obtenen bàsicament 

de dos paràmetres: un valor de la  

precipitació màxima mig ,  , i el coeficient de variació,  . Aquests s’obtenen del mapa d’isolínies que 

recull la figura 8. 

Les línies de color lila corresponen a la mitjana   , mentre que les vermelles al coeficient de variació. Així 

s’adopten els següents valors per als paràmetres: 
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Figura 7 Mapa d'isolínies de precipitació máxima diària. Font: Máximas lluvias diarias en la España Peninsula, DGT. 

Entrant amb aquest valor del coeficient de variació i el període de retorn considerat ( com s’ha vist és de 

10 anys) s’obté el quantil regional.          Finalment el valor de la precipitació diària associada al 

període de retorn considerat i per a la regió considerada s’obté de multiplicar el quantil regional per la 

precipitació màxima mitjan: 

                
  

   
 

La intensitat mitja diària a utilitzar és per tant: 

   
  
  

     
  

    
 

El valor de la intensitat horària es pot obtenir de la següent taula de la instrucció 5.1 IC, que relaciona 

intensitat màxima horària amb la intensitat mitja diària: 

Com es pot observar, la relació té valor aproximat 11 a la zona entre Tarragona i Lleida que é son s’ubica 

aproximadament la población de Margalef. Conseqüentment: 
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Taula 2 Quantil regional de la llei SQRT-ET max. Font: Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitacions Diarias en la España Peninsular. 

 

La instrucció fixa també que el temps de concentració T, en cas que el flux d’aigua discorri pel terreny 

durant menys de 30 minuts ( sens dubte aquesta es la situació de projecte) és pot considerar com: 

                     

Introduint aquestes dades a les equacions superiors es dedueix que la intensitat de  treball és: 

        
  

    
 

S’adopta com a coeficient d’escorrentia la unitat,    , per tractar-se del drenatge de terreny urbà. 
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Figura 8 Mapa d'isolínies relació intensitat mitja horària-intensitat mitja diària. Font: Instrucció 5.1 "Drenaje superficial" 

4.2 DIMENSIONAMENT D’INSTAL·LACIONS 
 

S’està ja en disposició de relacionar cabals amb àrees de conca contributives. Per a estimar l’àrea 

màxima associada a cada embornal , es procedeix a calcular el cabal màxim que pot assumir. Aquest 

depèn de diversos factors a través de la següent equació: 

  
           

    
 

on: 

 Q és el cabal en l/s 

 Z és el pendent transversal 2% 

 J és el pendent longitudinal 

 H és l’alçada (en cm) de la vorada de l’embornal 

 n és el coeficient de rugositat de manning: 0,014 

 600 és un paràmetre que defineix les característiques geomètriques de l’embornal. 

Així la capacitat màxima de cada imbornal amb les dimensions de disseny és de: 
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L’àrea contributiva màxima per a cada imbornal és de : 

  
         

     
           

Sobre el pont això es tradueix , donat que als embornals de cada banda hi contribueix mitja calçada ( 3.5 

m de carril més 1 m de voral), en una serparació entre embornals de : 

  
      

   
               

Com és pot comprovar aquesta longitud és superior que la longitud total del pont, donat a que és una 

zona de poques precipitacions i per tant gairebé no faria falta disposar embornals. De totes maneres es 

disposaran embornals  en els extrems  del pont just abans de les juntes de dil·latació per evitar que 

l’aigua s’infiltri per aquestes. El cabal recollit per els embornals serà abocat directament al riu 

mitjançant tubs de PVC de 80 mm de diàmetre i el cabal sobre els terraplens d’accés es canalitzarà a 

través de tubs de PVC de 400 mm de diàmetre. 

4.3 DRENATGE ALS ESTREPS 
S’assegurarà un drenatge adequat al estrep , tant a nivell de la zona de recolzament ( canaló paral·lel al 

muret de guarda drenat mitjançant un tub de 20 mm de diàmetre amb un 20% de pendent- veure els 

plànols) com a nivell de vessaments sobre les terres.  

El parament en contacte amb les terres s’impermeabilitzarà mitjançant l’aplicació d’una mescla 

bituminosa. Addicionalment, es disposarà una làmina de geotextil que permeti drenar l’aigua de la pluja 

i eviti que es produeixin empentes hidrostàtiques sobre els murs. A la base del mur es disposarà un tub 

de drenatge degudament per la làmina de geotextil que permeti l’evacuació de l’aigua. Tots els detalls 

es poden veure en els plànols del projecte. 

 

Figura 9 Detalls drenatge als estreps 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es consideren les acciones sísmiques per al disseny i el càlcul dels elements estructurals 

del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef. Tota l’informació exposada aquí, així com els càlculs 

realitzats són basats en la “Norma de construcción sismorresistente: Puentes”, NCSP-07, aprovada el 18 

de Maig del 2007 segons el Real Decreto 637/2007. En ella s’especifiquen els diferents paràmetres a 

tenir en compte per a la consideració de l’acció sísmica sobre l’estructura del projecte. 

2. ACCIÓ SÍSMICA 
Els principals efectes dels terratrèmols en els ponts provenen del moviment vibratori que el terreny 

transmet a l’estructura a través de la fonamentació. Aquest moviment és l’únic que es considera en 

aquest projecte. Els terratrèmols poden donar lloc també a altres efectes, com els desplaçaments 

permanents entre els diferents recolzaments per liquació, moviments de terra, subsidència ,  creació de 

falles actives, col·lapse en cavitats, densificació... que podrien suposar danys a l’estructura. L’aparaició 

d’aquests fenòmens , haurà de ser objecte d’estudis específics que els quantifiquin , de manera que el 

projecte analitzi a la vegada, la possibilitat d’adoptar mesures adequades per eliminar o minimitzar els 

danys associats. 

Els moviments del sòl provocats per un terratrèmol estan influïts per el tipus de terreny. Per això, es 

necessari dur a terme les investigacions necessàries per a identificar el tipus de terreny d’acord amb les 

indicacions recollides a continuació: 

 

A cadasún d’aquests terrenys se’ls assigna un valor del coeficient C, coeficient del terreny, que apareix 

en la següent taula: 
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En el cas del projecte que ens incumbeix, al no tenir un estudi geològic detallat de la zona, agafarem el 

valor més desfavorable per al càlcul de l’acceleració. Així doncs, es suposarà que estem en un terreny 

tipus IV , tot i que per la geologia de la zona , plena de conglomerats que afloren a la superfície intuïm 

que estem més propers a un tipus de terreny I. Per aquest motiu, es considera en aquest motiu el 

coeficient de terreny corresponent al tipus de terreny IV: 

      

Per a aplicar els procediments de càlcul recollits en la norma, els sismes de projecte es caracteritzen en 

general , mitjançant el seu espectre de resposta elàstica. La màxima acceleració sísmica del terreny , 

s’utilitzarà com a valor de referència per formar l’espectre. A continuació definirem l’acceleració sísmica 

horitzontal de càlcul , amb la qual s’estableix l’espectre de resposta tant per al sisme últim de càlcul com 

per al sisme freqüent de càlcul i el de construcció. 

ACCELERACIÓ SÍSMICA HORITZONTAL DE CÀLCUL 
L’acceleració sísmica horitzontal de càlcul es defineix com : 

          

   :Acceleració sísmica bàsica , segons la “Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02” els valors 

de la qual s’obtenen de la figura següent i que correspon al valor característic de l’acceleració 

horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 500 anys. 

 

Figura 1. Mapa de perillositat sísmica ( segons NCSE-02) 
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 : Coeficient adimensional de risc, obtingut com el producte de dos factors          

S: Coeficient d’amplificació del terreny. 

C: Coeficient del terreny definit amb anterioritat. 

En el projecte del nou pont i ja que aquestno forma part d’una via principal es considera que la seva 

importància és de caràcter normal. Per aquest motiu el factor d’importància és      . 

 

Figura 2. Factor d’importancia 

En considerar-se un període de retorn de 500 anys tal i com recomana la norma per defecte el valor de 

              De la figura 1, obtenim que la zona de Margalef, i del priorat en general està en una 

zona amb acceleracions sísmica bàsiques compreses entres 0,04g i  0,08g. Per a aquest rang de valors el 

coeficient d’amplificació del terreny es pot calcular com: 

  
 

    
 

 

    
     

Finalment ja es pot calcular l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul: 

                             

 

ESPECTRE ELÀSTIC DE RESPOSTA 
Per a les components horitzontals de l’acció sísmica , es considera el següent espectre de resposa 

elàstica      , corresponent a un oscilador lineal simple: 

Càlcul de l'espectre elàstic de resposta 

   Paràmetres 
  

   K 1 
 C 2 
 ac 0,064 
 ϑ 1,44269991 
 ζ 2 
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Períodes que delimiten l'espectre 

   TA 0,2 s 

TB 0,8 s 

Tc 4 s 

 

 

Figura 2. Espectre de resposta d’acceleracions horitzontals 

A falta d’estudis més detallats, l’espectre corresponent a les components vertical podran obtenir-se 

simplificadament a partir del horitzontal multiplicat per un factor igual a 0,7. Així doncs , l’espectre 

d’acceleracions verticals presenta el següent aspecte:  
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Per a evaluar l’efecte de l’acció sísmica sobre el pont es farà servir el mètode de càlcul modal espectral 

tal i com es recull en la norma . Aquest mètode consisteix en el càlcul elàstic de les respostes 

dinàmiques màximes per a tots els modes significatius de l’estructura, utilitzant les ordenades de 

l’espectre de resposta calculat anteriorment i combinant estadísticament les contribucions modals. 

Aquest tipus de càlcul s’ha d’efectuar en tots els casos i constitueix la referència bàsica per al projecte 

del pont. 



ANNEX 8. CÀLCUL 

ESTRUCTURAL 

Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef 

Gerard Vallespí Català 
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1.INTRODUCCIÓ 
 

Aquest document presenta el càlcul estructural del projecte 

Margalef. El càlcul estructural del pont es divideix en :

• Dimensionament i comprovació del tauler.

• Dimensionament i comprovació de les piles i dintells.

• Dimensionament i comprovació dels estreps.

2.GEOMETRIA 
Un cop analitzades les diferents opcions de secció considerades

anàlisi d’alternatives ha quedat definida la secció 

formigó pretensades amb una llosa de com

15 metres  cobrint d’aquesta manera una longitud total de 4

independents amb juntes de dilatació en tots els contactes. Les dues piles de

principal del riu per tal d’afectar el mínim possible el transcurs natural del riu i afectar

ecosistema.  La secció del pont està formada per 5 bigues en doble T, de 10

formigó de 25 cm d’espessor formant així un cantell total de 130

pretensat pretès  ja que suposa una solució 

d’encofrat perdut ubicades entre biga i biga.

més 1.5 extres per sentit per al voral i els corresponents elements de protecció. La capa de rodadura tindrà una 

inclinació del 2% per tal d’evacuar les aigües de pluja correctament.

 La traça del pont és lineal amb tots els suports a la mateixa altura i per tant no es considera cap diferencia vertical 

entre ells. Per a la connexió del tauler amb la pila es 

Aquesta secció serà variable amb el cantell màxim corresponent al centre del tauler i amb secció mínima a l’extrem 

del voladís. Aquest dintell donarà recolzament a

llosa a la pila.  

Les piles seran de secció rectangular i estar

sobre un estrat de conglomerats de bones característiques resistents que afloren a 3 metres sota la llera del riu. En 

ser aquest estrat bastant superficial, s’ha descartat l’opció de pilotar la cimentació ja 

cost addicional innecessari.  

3. PROCEDIMENT CONSTRUCT

El procediment constructiu és un condicionant de gran rellevància tant per al dimensionament del

cost final de l’obra sobretot en estructures amb elements prefabricats

constructiva , produint diferents estats tensionals sobre els elements.
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Aquest document presenta el càlcul estructural del projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a 

Margalef. El càlcul estructural del pont es divideix en : 

Dimensionament i comprovació del tauler. 

ment i comprovació de les piles i dintells. 

Dimensionament i comprovació dels estreps. 

opcions de secció considerades en l’annex d’alternatives

d’alternatives ha quedat definida la secció definitiva . Aquesta, estarà formada per bigues prefabricades de 

formigó pretensades amb una llosa de compressió formigonada in-situ. El pont constarà de tres llums

a manera una longitud total de 45 metres. Constarà de tres llums isostàtiques 

independents amb juntes de dilatació en tots els contactes. Les dues piles del pont es disposaran fora de la llera 

principal del riu per tal d’afectar el mínim possible el transcurs natural del riu i afectar, el mínim possible , el seu 

cció del pont està formada per 5 bigues en doble T, de 105 cm de cantell que su

ant així un cantell total de 130 cm. Es consideren bigues prefab

ja que suposa una solució molt econòmica. La llosa es formigonarà in-situ , amb l’ajuda de prelloses 

t perdut ubicades entre biga i biga. L’amplitud total de la secció serà de 10 m, 3.5 metres per cada carril 

més 1.5 extres per sentit per al voral i els corresponents elements de protecció. La capa de rodadura tindrà una 

les aigües de pluja correctament. 

ls suports a la mateixa altura i per tant no es considera cap diferencia vertical 

del tauler amb la pila es farà ús d’un dintell de formigó armat de sec

variable amb el cantell màxim corresponent al centre del tauler i amb secció mínima a l’extrem 

donarà recolzament a les bigues i permetrà transmetre les càrregues 

Les piles seran de secció rectangular i estaran fonamentades per una sabata  també rectangular que descansarà 

sobre un estrat de conglomerats de bones característiques resistents que afloren a 3 metres sota la llera del riu. En 

astant superficial, s’ha descartat l’opció de pilotar la cimentació ja que significaria 

ROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
El procediment constructiu és un condicionant de gran rellevància tant per al dimensionament del

sobretot en estructures amb elements prefabricats. Les sol·licitacions evolucionen amb l’etapa 

constructiva , produint diferents estats tensionals sobre els elements. El fet de disposar bigues de 15 metres es 
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pont sobre el riu Montsant a 

en l’annex d’alternatives i realitzat el corresponent 

estarà formada per bigues prefabricades de 

situ. El pont constarà de tres llums idèntiques de 

de tres llums isostàtiques 

l pont es disposaran fora de la llera 

el mínim possible , el seu 

5 cm de cantell que suporten una llosa de 

cm. Es consideren bigues prefabricades amb 

situ , amb l’ajuda de prelloses 

L’amplitud total de la secció serà de 10 m, 3.5 metres per cada carril 

més 1.5 extres per sentit per al voral i els corresponents elements de protecció. La capa de rodadura tindrà una 

ls suports a la mateixa altura i per tant no es considera cap diferencia vertical 

ús d’un dintell de formigó armat de secció rectangular. 

variable amb el cantell màxim corresponent al centre del tauler i amb secció mínima a l’extrem 

les càrregues d’aquestes i de la 

també rectangular que descansarà 

sobre un estrat de conglomerats de bones característiques resistents que afloren a 3 metres sota la llera del riu. En 

que significaria incórrer en un 

El procediment constructiu és un condicionant de gran rellevància tant per al dimensionament del tauler com per al 

. Les sol·licitacions evolucionen amb l’etapa 

El fet de disposar bigues de 15 metres es 
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justifica pel fet que bigues més grans ocasionarien molts problemes de transport especialment en el tram 

d’aproximació al poble de la carretera T-

Les obres de construcció s’organitzen  en 

- Fase 0. Inici de les obres 

Execució de piles i estreps 

- Fase 1. Construcció pila 2 (P-

- Fase 2. Construcció estrep 2 (E

- Fase 3. Construcció pila 1 ( P

- Fase 4. Construcció estrep 1 ( E

Execució del tauler 

- Fase 5. Transport de les bigues a l’obra

- Fase 6. Col·locació de les bigues prefabricades tram 3

- Fase 7. Col·locació de les bigues prefabricades tram 1 i 2

- Fase 8. Col·locació i ensamblatge de 

- Fase 9. Execució de les juntes de dil·latació 

- Fase 10. Impermeabilització, pavimentació i acabats

4. NORMATIVES 
 

Per al càlcul dels diferents elements estructural s’han utilitzat les normes vigents:

• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP

• Instrucción de hormigón estructural ( EHE

• Norma europea de aparatos de apoyo

• Guia de cimentaciones en obras de carretera

5. ACCIONS, MATERIALS I COEFICIE

5.1 ACCIONS 
 

En el càclul dels elements estructurals ,tal I com defineix la norma IAP

ponts de carretera, s’han considerat les següents accions:
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ca pel fet que bigues més grans ocasionarien molts problemes de transport especialment en el tram 

-713. 

en 10 fases. 

-2) 

Fase 2. Construcció estrep 2 (E-2) 

Fase 3. Construcció pila 1 ( P-1) 

Fase 4. Construcció estrep 1 ( E-1) 

Transport de les bigues a l’obra 

les bigues prefabricades tram 3 

de les bigues prefabricades tram 1 i 2 

. Col·locació i ensamblatge de les prelloses, armat de la llosa i formigonat

Fase 9. Execució de les juntes de dil·latació  

. Impermeabilització, pavimentació i acabats 

càlcul dels diferents elements estructural s’han utilitzat les normes vigents: 

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP

Instrucción de hormigón estructural ( EHE-08) 

Norma europea de aparatos de apoyo 

a de cimentaciones en obras de carretera 

MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT 

En el càclul dels elements estructurals ,tal I com defineix la norma IAP-11 sobre accions a considerar en projectes de 

at les següents accions: 
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ca pel fet que bigues més grans ocasionarien molts problemes de transport especialment en el tram 

i formigonat 

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

11 sobre accions a considerar en projectes de 
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5.1.1 ACCIONS PERMANENTS DE VALOR CONSTANT

 

Les carregues permanents son produides per el pes dels diferents elements que formen part del pont. Es classifiquen 

a efectes de l’ instrucció IAP-11 en pes propi i cargues mortes.

- Pes propi 

El pes propi dels elements es deduirà de les dimensions dels elements especificats ens els plànols i dels 

pesos específics corresponents i resumits a continuació:

Material 

Acer, �� 

Formigó armat i pretensat, 

 

- Càrregues mortes 

Degudes als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals , tals com el paviment de la calçada, 

els elements de contenció,conductes de serveis...

Element 

Paviment de mescla bituminosa, 

Barreres de contenció

Paviment de formigó, tubs...

 

 Per a l’acció del paviment a efectes de càlcul s’han de considerar dos valors extrems:

� Valor inferior (�
� Valor superior (�

teòrics definits en el projecte.

5.1.2 ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT 

 

- Pretensat 

Les forces de pretensat considerades seran les de tipus 1, és a dir les introduïdes per elements col·locats dins 

del contorn de la secció estructural de formigó. A tots els efectes es considerarà i tractarà d’acord amb el 

que específica la Instrucciión de hormigón estructural (EHE

apareixeran en aquest projecte forces de pretensat de tipus 2, degudes a tirants, pendoles...
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VALOR CONSTANT (G) 

Les carregues permanents son produides per el pes dels diferents elements que formen part del pont. Es classifiquen 

11 en pes propi i cargues mortes. 

El pes propi dels elements es deduirà de les dimensions dels elements especificats ens els plànols i dels 

pesos específics corresponents i resumits a continuació: 

Pes específic  ( kN/m
3
) 

78,5 

Formigó armat i pretensat, �� 25 

Degudes als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals , tals com el paviment de la calçada, 

els elements de contenció,conductes de serveis... 

Càrrega 

de mescla bituminosa, � 23 kN/m3 

Barreres de contenció 1,5 kN/m 

Paviment de formigó, tubs... 2.0 kN/m 

a l’acció del paviment a efectes de càlcul s’han de considerar dos valors extrems:

��,��	
 determinat amb els espessors teòrics definits en el projecte.

��,��
, obtingut incrementant un cinquanta per cent ( 50%) els espessors 

teòrics definits en el projecte. 

VALOR NO CONSTANT ( G*) 

derades seran les de tipus 1, és a dir les introduïdes per elements col·locats dins 

del contorn de la secció estructural de formigó. A tots els efectes es considerarà i tractarà d’acord amb el 

Instrucciión de hormigón estructural (EHE-08). Degut al esquema estructural utilitzat no 

apareixeran en aquest projecte forces de pretensat de tipus 2, degudes a tirants, pendoles...
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Les carregues permanents son produides per el pes dels diferents elements que formen part del pont. Es classifiquen 

El pes propi dels elements es deduirà de les dimensions dels elements especificats ens els plànols i dels 

 

Degudes als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals , tals com el paviment de la calçada, 

a l’acció del paviment a efectes de càlcul s’han de considerar dos valors extrems: 

teòrics definits en el projecte. 

obtingut incrementant un cinquanta per cent ( 50%) els espessors 

derades seran les de tipus 1, és a dir les introduïdes per elements col·locats dins 

del contorn de la secció estructural de formigó. A tots els efectes es considerarà i tractarà d’acord amb el 

. Degut al esquema estructural utilitzat no 

apareixeran en aquest projecte forces de pretensat de tipus 2, degudes a tirants, pendoles... 
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- Accions reològiques 

El valor característic de les acciones reològiques s’han obtingut a partir de les deformacions p

la retracció i fluència, determinades en el instant t en el que 

Instrucción de hormigón estructural EHE

considerades sobre el tauler del pont:.

Càlcul de la retracció

Dades

Ac 0,8148

u

t

ts

e 0,23859444

Retracció
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El valor característic de les acciones reològiques s’han obtingut a partir de les deformacions p

la retracció i fluència, determinades en el instant t en el que s’avaluen d’acord amb el que 

Instrucción de hormigón estructural EHE-08. A continuació es mostren els resultats de les accions reologiques 

ler del pont:. 

 

 

 

Càlcul de la retracció

0,8148 m
2

ke 0,85

6,83 m αds1 4

1000 dias αds2 0,12

7 dias HR 70 %

0,23859444 m fcm 43 N/mm2

0,87073338

-1,01835

-0,00034101

-0,00025239

0,99820824

-0,0000625

-0,00031489
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El valor característic de les acciones reològiques s’han obtingut a partir de les deformacions provocades per 

d’acord amb el que especifica la 

A continuació es mostren els resultats de les accions reologiques 

 

%

N/mm2



                                   Annex 8. Càlcul Estructural

 

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

 

 

 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 
  

 
  

 
  

  - Empenta del terreny 

L’empenta del terreny s’ha calculat , d’

reblert recollits en l’Annex de Geologia i Geotècnia.

 

Càlcul de la Fluencia

Dades

Ac 0,8148

u 6,83

t 1000

ts

e 0,23859444

Ec28 29778,8835

Ec,to 23823,1068

Càlcul
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0,63460911 

  

    

    
 

250,373408 
  

   0,934769 
  

   

    
 3,32441734 

  

         
  

 
 

3,10756228   
       
 

    

L’empenta del terreny s’ha calculat , d’acord amb la normativa , considerant els paràmetres del material de 

reblert recollits en l’Annex de Geologia i Geotècnia. 

0,8148 m
2

HR 70 %

6,83 m fck 35 N/mm2

1000 dias α1 0,86580425

7 dias a2 0,95966558

0,23859444 m a3 0,90219371

29778,8835 N/mm2

23823,1068 N/mm2

2,0447216

2,56197598
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acord amb la normativa , considerant els paràmetres del material de 

N/mm2
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5.1.3 ACCIONS VARIABLES (Q) 
 

SOBRECÀRREGA D’ÚS 
 

Es defineix com a plataforma del taulell d’un pont de carretera la superfície apte pe

per tant, tots els carrils de circulació , vorades, bandes de roadadura.

En el cas d’aquest projecte tal i com s’especifica al apartat de geometria de l’estructura la plataforma tindrà 

una dimensió de 9 m, � � 9�. A efectes de l’aplicació de la component vertical de la sobrecàrrega d’ús 

sobre el taulell del pont, la plataforma,es dividirà en 

de la norma IAP-11. 

 

Número de carrils virtuals 

Amplitud del carril virtual 

Amplitud de l’àrea restant 

 

A cada carril es considerarà l’acció simultània d’una sobrecàrrega uniforme  i una càrrega puntual 

representant els vehicles pesats.

Carril Virtual  

1 

2 

3 

 

- Forces de frenada i arrancada 

La frenada , arrancada o canvi de velocitat dels vehicles , donarà lloc a una força horitzontal uniformement 

distribuïda en la direcció longitudinal de la carretera so

la superfície del paviment. 

Per al cas del carril virtual de 3m d’amplitud i 

on L és la distància entre juntes o longitud del pont si aquestes no existeixen. 

En l’actual projecte es considera un pont de tres

un valor de força de frenat i arrancada:

Llum 

15m 
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Es defineix com a plataforma del taulell d’un pont de carretera la superfície apte pe

per tant, tots els carrils de circulació , vorades, bandes de roadadura. 

rojecte tal i com s’especifica al apartat de geometria de l’estructura la plataforma tindrà 

A efectes de l’aplicació de la component vertical de la sobrecàrrega d’ús 

sobre el taulell del pont, la plataforma,es dividirà en nl carrils d’amplitud wl de valors recollits a la taula 4.1

Número de carrils virtuals nl 3 

plitud del carril virtual wl 3 m 

Amplitud de l’àrea restant  0 m 

A cada carril es considerarà l’acció simultània d’una sobrecàrrega uniforme  i una càrrega puntual 

representant els vehicles pesats. 

Sobrecàrrega d’ús Vehicle pesat 

9 kN/m2 2·300 kN 

2,5 kN/m2 2·200 kN 

2,5 kN/m2 2·100 kN 

La frenada , arrancada o canvi de velocitat dels vehicles , donarà lloc a una força horitzontal uniformement 

distribuïda en la direcció longitudinal de la carretera soportada per el pont , y es suposarà aplicada a nivellde 

Per al cas del carril virtual de 3m d’amplitud i � � 1,20 aquesta expressió queda com segueix:

��� � 360 � 2,7� 
180 � ! ��� ! 900 �  

tes o longitud del pont si aquestes no existeixen.  

jecte es considera un pont de tres llums iguals discontinues. Per aquest motiu 

un valor de força de frenat i arrancada: 

Força de frenat i arrancada 

�" � 400,5 �  → &" � 2,67 � /�( 
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Es defineix com a plataforma del taulell d’un pont de carretera la superfície apte per al tràfic rodat incluint, 

rojecte tal i com s’especifica al apartat de geometria de l’estructura la plataforma tindrà 

A efectes de l’aplicació de la component vertical de la sobrecàrrega d’ús 

de valors recollits a la taula 4.1-a 

A cada carril es considerarà l’acció simultània d’una sobrecàrrega uniforme  i una càrrega puntual 

La frenada , arrancada o canvi de velocitat dels vehicles , donarà lloc a una força horitzontal uniformement 

portada per el pont , y es suposarà aplicada a nivellde 

aquesta expressió queda com segueix: 

. Per aquest motiu només tindrem 
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- Grups de càrrega 

La concomitancia de les diferents component 

compte mitjançant la consideració dels grups de cargues de tràfic indicats en la taula 4.1

11. Les carregues del grup 3 i 4 no són procedents en aquest projecte i per tant no es consideraran.

 

Grup de cargues Nº Carril Virtual

 gr 1 ( cargues 

verticals) 

1 

2 

3 

gr 2 ( Forces 

horitzontals) 

1 

2 

3 

 

VENT 
 L’acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica equivalent seguint les indicacions de la norma IAP

continuació es recullen els paràmetres obtinguts per calcular la força d’empenta del vent:

)* � +,�-

Annex 8. Càlcul Estructural  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

cia de les diferents component de la sobrecàrrega de ús, definides anteriorment, es tindrà en 

compte mitjançant la consideració dels grups de cargues de tràfic indicats en la taula 4.1

Les carregues del grup 3 i 4 no són procedents en aquest projecte i per tant no es consideraran.

Nº Carril Virtual Vehícles pesats Sobrecàrrega d’ús

2·300 kN 9 kN/m2 

2·200 kN 2,5 kN/2 

2·100 kN 2,5 kN/m2

2· 225 kN 3,6 kN/m2

2· 150 kN 1 kN/m2 

2·75 kN 1 kN/m2 

L’acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica equivalent seguint les indicacions de la norma IAP

s obtinguts per calcular la força d’empenta del vent:

+,�- � 1,0 

+�.��/� � 1,0 

)*,0 � 29	m/s 

+,�- 1 +�.��/� 1 )*,0 � 1,0 1 1,0 1 29 � 29 m/s 

Figura 1. Mapa d’isotacas  IAP-11 
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de la sobrecàrrega de ús, definides anteriorment, es tindrà en 

compte mitjançant la consideració dels grups de cargues de tràfic indicats en la taula 4.1-c de la norma IAP-

Les carregues del grup 3 i 4 no són procedents en aquest projecte i per tant no es consideraran. 

Sobrecàrrega d’ús Frenada i 

Arrancada 
 - 
 - 
2 - 
2 ��� � 360 � 2,7� 
 ��� � 360 � 2,7� 
 ��� � 360 � 2,7� 

L’acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica equivalent seguint les indicacions de la norma IAP-11. A 

s obtinguts per calcular la força d’empenta del vent: 
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Per al periode de retorn de projecte (T= 100 anys) la velocitat bàsica del vent es recalcula de la següent forma:

)*

Per al càlcul de la velocitat mitjana del vent a l’altura del taulell s’utilitzarà el valor del factor de topogr

obtenint-se així un valor de : 

)2

En ponts de menys de 40 metres de llum y de menys de 20 metres d’altura màxima de pila, es podrà considerar 

únicament el vent tranversal amb els valors recollits a contin

següents condicions: 

Figura 2. Empentes unitaries en ponts amb altura de pila m

De la figura 2 obtenim l’empenta unitària del vent tant  en piles com al taulell la qual s’aplicarà sobre les 

corresponents àrees exposades. 

Element 

Taulell 

Piles 

ACCIONS TÈRMIQUES 
 

Es consideren dues components: una component 

temperatura vertical en tractar-se d’un taulell tipus 3 ( taulell de formigó armat o pretensat).
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torn de projecte (T= 100 anys) la velocitat bàsica del vent es recalcula de la següent forma:

� )*,0 1 +-/* � 29 1 1,04 � 30,16	m/s 

Per al càlcul de la velocitat mitjana del vent a l’altura del taulell s’utilitzarà el valor del factor de topogr

2	34
 � 0,71 1 1,0 1 30,16 � 21,41	m/s 

En ponts de menys de 40 metres de llum y de menys de 20 metres d’altura màxima de pila, es podrà considerar 

únicament el vent tranversal amb els valors recollits a continuació ja que s’han comprobat que es compleixen les 

5	,6 ! 1,8	78	9:;<7=>?	5	,6 ! 2,2	78	@A<:?	5B � 1,0	+-/* ! 1,04 

. Empentes unitaries en ponts amb altura de pila menor a 10 m (IAP-11) 

De la figura 2 obtenim l’empenta unitària del vent tant  en piles com al taulell la qual s’aplicarà sobre les 

Empenta unitària (kN/m
2
) 

1,83 kN/m2 

2,23 kN/m2 

consideren dues components: una component uniforme de temperatura y una component de g

se d’un taulell tipus 3 ( taulell de formigó armat o pretensat).
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torn de projecte (T= 100 anys) la velocitat bàsica del vent es recalcula de la següent forma: 

Per al càlcul de la velocitat mitjana del vent a l’altura del taulell s’utilitzarà el valor del factor de topografia +, � 1,0 

En ponts de menys de 40 metres de llum y de menys de 20 metres d’altura màxima de pila, es podrà considerar 

uació ja que s’han comprobat que es compleixen les 

 

 

De la figura 2 obtenim l’empenta unitària del vent tant  en piles com al taulell la qual s’aplicarà sobre les 

de temperatura y una component de gradient de 

se d’un taulell tipus 3 ( taulell de formigó armat o pretensat). 
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Per a calcular els efectes de la component uniforme de la temp

a l’ombra a l’emplaçament del pont.  Es calculen dos valors extrems , temperatura màxim i mínima de l’aire a la 

sombra per al període de retorn de l’obra

Figura 3 Isoterme

Figura 

C2�� → 4>8:
 

C2�6, � 46
C2��, � D15

Així mateix, la component uniforme de la temperatura del t

determinen a partir de la temperatura de l’aire prèviament calculada:
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Per a calcular els efectes de la component uniforme de la temperatura es partirà del valor de la temperatura de l’aire 

a l’ombra a l’emplaçament del pont.  Es calculen dos valors extrems , temperatura màxim i mínima de l’aire a la 

sombra per al període de retorn de l’obra: 

Isotermes de la temperatura màxima anual de l'aire.IAP-11 

Figura 4. Temperatura mínima anual de l'aire. IAP-11 

C2�6 � 46E 
4>8: 2 → :<9A9FG 364� H 400 � → C2�� � D15E

46I0,781 D 0,056 1 <8JD ln31 D 0,1
MN � 30,13 
15I0,393 � 0,156 1 <8JDln 31 D 0,1
MN � D0,63

Així mateix, la component uniforme de la temperatura del taulell tindrà un valor mínim i un valor màxim que es 

determinen a partir de la temperatura de l’aire prèviament calculada: 
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eratura es partirà del valor de la temperatura de l’aire 

a l’ombra a l’emplaçament del pont.  Es calculen dos valors extrems , temperatura màxim i mínima de l’aire a la 

 

 

E 

 
63 

aulell tindrà un valor mínim i un valor màxim que es 
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C.,2�� �
C.,2�6

 
La variació d’aquesta temperatura ocasionarà en una estructura sense coacció al moviment , un canvi de la longitud 

de l’element. El rang de variació d’aquesta temperatura uniforme 

contracció del formigó i l’altre en dilatac

∆PQ,RST
∆PQ,UVW

Per últim es tindrà en compte també l’efecte de la variació de la temperatura ver

refredament de la cara superior del taulell i que donarà a lloc a un valor màxim d’escalfament i a un de refredament.

NEU 
El valor característic de la sobrecàrrega d’

On ?� és el valor característic de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny horitzontal , segons la taula següent.

Figura 
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�  C2�� � ∆C.,2�� � D0,63 � 8 � 7,37 E 
� C2�6 � ∆C.,2�6 � 30,13 � 2 � 32,13 E 

aquesta temperatura ocasionarà en una estructura sense coacció al moviment , un canvi de la longitud 

questa temperatura uniforme  donà lloc a dos valors característics , un en 

contracció del formigó i l’altre en dilatació. 

∆CX � C.,2�6 D C.,2�� 
C0 � 15E 

RST � PY D PU,Z[T � \] D ^, _^ � ^, `_E 
UVW � PU,ZaV D PY � _b, \_ D \] � \^, \_E 

Per últim es tindrà en compte també l’efecte de la variació de la temperatura verticalment deguda a l’escalfament o 

refredament de la cara superior del taulell i que donarà a lloc a un valor màxim d’escalfament i a un de refredament.

∆Pc,dUae � \]E 
∆Pc,RSSf � gE 

El valor característic de la sobrecàrrega d’us de neu sobre taulers, es calcularà mitjançant la següent expressió:

&� � 0,8?� 

de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny horitzontal , segons la taula següent.

Figura 5 Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal. IAP-11 
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aquesta temperatura ocasionarà en una estructura sense coacció al moviment , un canvi de la longitud 

donà lloc a dos valors característics , un en 

ticalment deguda a l’escalfament o 

refredament de la cara superior del taulell i que donarà a lloc a un valor màxim d’escalfament i a un de refredament. 

s, es calcularà mitjançant la següent expressió: 

de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny horitzontal , segons la taula següent. 
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 En l’actual projecte es considera una zona de clima hivernal 2 a una cota d’uns 400 metres. Per tant:

h

 

5.1.4 ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

 

ACCIÓ SÍSMICA 
 

Tal i com s’ha descrit en l’annex 4 de sismicitat , es distingueix entre el 

espectres són introduïts al model de càlcul creat en SAP2000 el qual 

diferents elements del pon. 

 

 

Figura 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1

S
a
(T

)/
a

c

Annex 8. Càlcul Estructural  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

En l’actual projecte es considera una zona de clima hivernal 2 a una cota d’uns 400 metres. Per tant:

 
?� �0,6 

hi � 0,8?� � 0,6 1 0,8 � Y, jg kN/m
2 

crit en l’annex 4 de sismicitat , es distingueix entre el sisme horitzontal i el vertical. Aquests 

espectres són introduïts al model de càlcul creat en SAP2000 el qual genera les solicitacions corresponents als 

Figura 6 Espectre de resposta d'acceleracions horitzontals 

2 3 4 5 6 7

Període T (s)
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En l’actual projecte es considera una zona de clima hivernal 2 a una cota d’uns 400 metres. Per tant: 

sisme horitzontal i el vertical. Aquests 

genera les solicitacions corresponents als 

 

7 8
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Figura 

 

 

5.2 COMBINACIÓ D’HIPÒTESIS 

VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 
Es defineix com el valor de càlcul de la acció al obtingut del producte del valor representatiu per un coeficient parcila 

de seguretat. 

 

on: 

Fd Valor de cálcul de l’acció F 

γf Coeficiente parcial de seguretat de l’acció considerada.

 

ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 

S’utilitzen com a coeficients parcilas de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estat Límits Últims els 

valors recollits en la taula següent: 
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Figura 7 Espectre de resposta d'acceleracions verticals 

acció al obtingut del producte del valor representatiu per un coeficient parcila 

F Ψ γ = F kifd  

Coeficiente parcial de seguretat de l’acció considerada. 

coeficients parcilas de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estat Límits Últims els 

2 4 6

Període T (s)
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acció al obtingut del producte del valor representatiu per un coeficient parcila 

coeficients parcilas de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estat Límits Últims els 

8
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Tipus d’acció 

 Efecte

Permanent 

Pretensat 

Permanent de valor no constant 

Variable 

Accidental 

 

 ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
Els coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions del Estats Límits de Servei que s’adopten 

són els que es presenten a continuació: 

 

Tipus d’acció 

Permanent 

Pretensat Armadura postesa

Permanent de valor no constant

Variable 
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Situació persistent o transitòria Situació

Efecte favorable Efecte desfavorable Efecte favorable 

γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 

γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 

γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 

- - γA = 1,00 

Els coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions del Estats Límits de Servei que s’adopten 

 

Efecte favorable Efecte

γG = 1,00 

Armadura postesa γP = 0,90 

de valor no constant γG* = 1,00 

γQ = 0,00 
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Situació accidental 

 Efecte desfavorable 

γG = 1,00 

γP = 1,00 

γG* = 1,00 

γQ = 1,00 

γA = 1,00 

Els coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions del Estats Límits de Servei que s’adopten 

Efecte desfavorable 

γG = 1,00 

γP = 1,10 

γG* = 1,00 

γQ = 1,00 
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5.3 COMBINACIÓ D’ACCIONS 
 

PRINCIPIS GENERALS 
Per a cada una de les situacions estudiades s’establece

d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideren actuant simultàniament pe

comprovació determinada. 

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions perma

varies accions variables concomitants.  

ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 

Situacions permanents o transitòries 

 

 Σj≥1 γG,j Gk,j + Σj≥1 γ

Situaciones accidentales 

 

 Σj≥1 γG,j Gk,j + Σj≥

on: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanent

G*
k,j  Valor característic de les a

Pk  Valor característic de la acció del pretensat.

Qk,i  Valor característic de les sobrecargues d’ ús i  les accion

AE,k   Valor característic de l’acció

 

 

ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
 

Per a aquests Estats Límit es considera únicament les situacions de projecte persistents i transitories. Les 

combinacions de les accions es defineix d’acord amb els criteris següents:

Situació poc probable 
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a cada una de les situacions estudiades s’estableceixen les possibles combinacions d’accions. Una combinació 

conjunt d’accions compatibles que es consideren actuant simultàniament pe

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció variable determinant y una o 

 

γG*,j G
*

k,j + γp Pk + γQ,1 Qk,1 + Σi>1 γQ,i ψo,i Qk,i 

≥1 γG*,j G
*

k,j + γP Pk + γA AE,k + γQ1 ψ21 Qk,1 

Valor característic de les accions permanents 

Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

Valor característic de la acció del pretensat. 

Valor característic de les sobrecargues d’ ús i  les accions variables. 

Valor característic de l’acció accidental. 

sts Estats Límit es considera únicament les situacions de projecte persistents i transitories. Les 

combinacions de les accions es defineix d’acord amb els criteris següents: 
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ssibles combinacions d’accions. Una combinació 

conjunt d’accions compatibles que es consideren actuant simultàniament per a una 

nents, una acció variable determinant y una o 

sts Estats Límit es considera únicament les situacions de projecte persistents i transitories. Les 
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 Σj≥1 γG,j Gk,j + Σj≥1 γ

Situació freqüent 

 

 Σj≥1 γG,j Gk,j + Σj≥1 γG*,j 

Situació quasi permanent 

 

 Σj≥1 γG,j Gk,j + Σ

 

on: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanent

G*
k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant

Pk  Valor característic de les accio

Qk,1  Valor característic de les accions

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de la combinació de les accions variables concomitant

ψ1,1 Qk,1  Valor representatiu freqü

ψ2,i Qk,i  Valor representatiu quasi

accidental. 

5.4 DURABILITAT  I CARACTERÍSTIQUES DELS MATE

CONDICIONS DE DURABILITAT 
Tenint en compte la zona geogràfica en la que s’ubica l’estructura , les clases generals d’exposició relatives a la 

corrosió de les armadures segons la taula 8.2.2 de la EHE són:

Elements de formigó armat enterrats

Elements de formigó armat exteriors

TAULER 
Materials utilitzats en el tauler de l’estructura: 

- Bigues prefabricades: Formigó HP

- Llosa  in situ i impostes: Hormigón HA
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γG*,j G
*

k,j + γP Pk + γQ,1 Qk,1 + Σi>1 ψo,i γQ,i Qk,i 

G*,j G
*

k,j + γP Pk + ψ1,1 γQ,1 Qk,1  + Σi>1 ψ2,i γQ,i Qk,i 

Σj≥1 γG*,j G
*

k,j + γP Pk +  Σi≥1 ψ2,i γQ,i Qk,i 

Valor característic de les accions permanents 

Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Valor característic de les accions del pretensat 

Valor característic de les accions variables determinants 

la combinació de les accions variables concomitant

Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

asi permanent de les accions variables amb l’acció

ERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Tenint en compte la zona geogràfica en la que s’ubica l’estructura , les clases generals d’exposició relatives a la 

la 8.2.2 de la EHE són: 

formigó armat enterrats  IIa  

Elements de formigó armat exteriors  IIb 

estructura:  

Bigues prefabricades: Formigó HP-50/F/12/IIb 

losa  in situ i impostes: Hormigón HA-35/B/20/IIb 
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la combinació de les accions variables concomitants 

l’acció determinant o amb l’acció 

Tenint en compte la zona geogràfica en la que s’ubica l’estructura , les clases generals d’exposició relatives a la 
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- Coeficient de seguretat: 1.50 

 

- Acer Passiu B 500 SD  

- Coeficient de seguretat: 1.15  

- Acer Actiu: Y1860 S7  

- Coeficient de seguretat: 1.15   

ALÇATS 
Materials utilitzat en l’ alçat de piles i estreps:

- Formigó en piles, estreps i aletes 

- Coeficient de seguretat: 1.50 

- Acer Passiu B 500 SD  

- Coeficient de seguretat: 1.15 

CIMENTACIONS 
Materials utilitzats en cimentacions de piles i estreps

- Formigó de la llosa  de transició: HA

- Formigó de les sabates: HA-25/B/20/IIa

- Coeficiente de seguretat: 1.50  

- Acero Passiu B 500 SD. 

- Coeficient de seguretat: 1.15 

RECOBRIMENT  DE LES ARMADURES 
 

D’acord amb l’art´cile 37.2.4 de la EHE els recobriments nominals de les armadures han de ser:

- Bigues prefabricades   

- Llosa del tauler    

- Alçat de piles , estreps i aletes  

- Cimentacions    
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alçat de piles i estreps:  

estreps i aletes : HA-30/B/20/IIb 

utilitzats en cimentacions de piles i estreps:  

: HA-25/P/25/IIa 

25/B/20/IIa 

 

D’acord amb l’art´cile 37.2.4 de la EHE els recobriments nominals de les armadures han de ser:

 35 mm 

 35 mm 

 35 mm 

 60 mm 
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D’acord amb l’art´cile 37.2.4 de la EHE els recobriments nominals de les armadures han de ser: 



                                   Annex 8. Càlcul Estructural

 

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

6.MODEL DE CÀLCUL ( SAP2000)
Per al càlcul de les lleis d’esforços  i envolupants necessàries per al dimensionament dels diferents elements 

estructurals del pont s’ha utilitzat el programa d’el

procediment integrat en el software anomenat “Bridge Design” en el qual es poden definir amb gran luxe de detall 

tant la geometria de l’estructura , els materials, com les diferents sol·licitacions 

La figura 8 mostra la secció definida en el software , on s’han utilitzat les dimensions 

considerar-se el tipus de recolzament mé

recolzats amb el moviment lliure en la direcció horitzontal excepte en un dels estreps.  Tal i com s’ha comentat en 

seccions anterior, no s’ha donat continuïtat al tauler en les piles. E

recolzaments, corresponents a les bigues de cadascuna de les llums que conflueixen en aquella pila.

Figura 

 

Un cop definida la geometria tant de la traça com de la secció i introduïdes les propietats dels materials ( formigó i 

acer) s’ha procedit a l’assignació de les accions definides en la normativa IAP

mitjançant una eina que incorpora el software SAP

aplicar diferents tipus de forces.  

Un cop assignades les unitats de força definides en l’apartat  5 d’aquest annex, s’han introduït les conseqüents 

combinacions per als ELU i ELS segons les

calcula internament els esforços i ofereix una llista de outputs entre els quals es pot destacar, els esforços a nivell 

seccional, els esforços a nivell de cada biga i desplaçaments i 
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2000) 
i envolupants necessàries per al dimensionament dels diferents elements 

estructurals del pont s’ha utilitzat el programa d’elements finits SAP-2000. El model s’ha creat mitjançant un 

procediment integrat en el software anomenat “Bridge Design” en el qual es poden definir amb gran luxe de detall 

tant la geometria de l’estructura , els materials, com les diferents sol·licitacions a les que es veu sotmès el pont.

Figura 8 Secció del model de càlcul 

mostra la secció definida en el software , on s’han utilitzat les dimensions exposades amb anterioritat. En 

se el tipus de recolzament més adient el de neoprè, tots els recolzaments s’han definit simplement 

recolzats amb el moviment lliure en la direcció horitzontal excepte en un dels estreps.  Tal i com s’ha comentat en 

seccions anterior, no s’ha donat continuïtat al tauler en les piles. En cada una, s’han recreat dues línies de 

recolzaments, corresponents a les bigues de cadascuna de les llums que conflueixen en aquella pila.

Figura 9 Perspectiva connexió elements model de càlcul 

t de la traça com de la secció i introduïdes les propietats dels materials ( formigó i 

acer) s’ha procedit a l’assignació de les accions definides en la normativa IAP-11. Les càrregues d’ús s’han introduït 

mitjançant una eina que incorpora el software SAP-2000 i que permet la creació de carrils sobre el tauler als quals 

Un cop assignades les unitats de força definides en l’apartat  5 d’aquest annex, s’han introduït les conseqüents 

combinacions per als ELU i ELS segons les combinacions definides en la mateixa norma IAP

calcula internament els esforços i ofereix una llista de outputs entre els quals es pot destacar, els esforços a nivell 

seccional, els esforços a nivell de cada biga i desplaçaments i rotacions entre d’altres. 
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i envolupants necessàries per al dimensionament dels diferents elements 

2000. El model s’ha creat mitjançant un 

procediment integrat en el software anomenat “Bridge Design” en el qual es poden definir amb gran luxe de detall 

a les que es veu sotmès el pont. 

 

exposades amb anterioritat. En 

s adient el de neoprè, tots els recolzaments s’han definit simplement 

recolzats amb el moviment lliure en la direcció horitzontal excepte en un dels estreps.  Tal i com s’ha comentat en 

n cada una, s’han recreat dues línies de 

recolzaments, corresponents a les bigues de cadascuna de les llums que conflueixen en aquella pila. 

 

t de la traça com de la secció i introduïdes les propietats dels materials ( formigó i 

11. Les càrregues d’ús s’han introduït 

2000 i que permet la creació de carrils sobre el tauler als quals 

Un cop assignades les unitats de força definides en l’apartat  5 d’aquest annex, s’han introduït les conseqüents 

combinacions definides en la mateixa norma IAP-11. El programa llavors 

calcula internament els esforços i ofereix una llista de outputs entre els quals es pot destacar, els esforços a nivell 
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7. DIMENSIONAMENT DELS E

 

7.1 TAULER 
 

Per al dimensionament del tauler es dividirà la secció total del tauler en 6 parts, les quals estaran

biga en doble T prefabricada més la corresponent part de la llosa de compressió. D’aquesta manera es té un control 

més local  del càlcul estructural. S’ha assignat a cada secció el pes propi corresponent ( biga + part de la llosa 

corresponent) i el repartiment de les diferents càrregues permanents , sobrecàrregues d’ús i altres

Utilitzant el software d’elements finits SAP2000 s’han obtingut les reparticions dels esforços en les diferents bigues 

per a les diferents combinacions d’estats límits. En ser la secció simètrica, només cal diferenciar entre tres situacions 

: la biga externa, la biga intermitja i la biga interior.

A efectes geomètrics la biga intermitja i interior són exactament iguals ja que tenen assignada la mate

llosa superior. Els esforços obtinguts per a cada un dels elements citats són diferents i per tant donaria lloc a 

dimensionaments diferents en cada unes de les bigues

diferencies entres els esforços no són molt importants s’ha decidit dimensionar 

escollint la situació més desfavorable. 

A continuació, es presenta les seccions tipus amb les que s’ha treballat i les seves propietats geomètriques. S’ha 

homogeneïtzat la secció tot escurçant  la longitud de la llosa pel factor 
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Figura 10 Vista general del model de càlcul 

IMENSIONAMENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Per al dimensionament del tauler es dividirà la secció total del tauler en 6 parts, les quals estaran

prefabricada més la corresponent part de la llosa de compressió. D’aquesta manera es té un control 

del càlcul estructural. S’ha assignat a cada secció el pes propi corresponent ( biga + part de la llosa 

de les diferents càrregues permanents , sobrecàrregues d’ús i altres

Utilitzant el software d’elements finits SAP2000 s’han obtingut les reparticions dels esforços en les diferents bigues 

ions d’estats límits. En ser la secció simètrica, només cal diferenciar entre tres situacions 

, la biga intermitja i la biga interior.  

A efectes geomètrics la biga intermitja i interior són exactament iguals ja que tenen assignada la mate

esforços obtinguts per a cada un dels elements citats són diferents i per tant donaria lloc a 

en cada unes de les bigues. Per tal, de reduïr els costos, i en comprovar

els esforços no són molt importants s’ha decidit dimensionar totes les seccions iguals s

continuació, es presenta les seccions tipus amb les que s’ha treballat i les seves propietats geomètriques. S’ha 

eïtzat la secció tot escurçant  la longitud de la llosa pel factor 8 � kll/�� k*�m�n .
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Per al dimensionament del tauler es dividirà la secció total del tauler en 6 parts, les quals estaran formades per la 

prefabricada més la corresponent part de la llosa de compressió. D’aquesta manera es té un control 

del càlcul estructural. S’ha assignat a cada secció el pes propi corresponent ( biga + part de la llosa 

de les diferents càrregues permanents , sobrecàrregues d’ús i altres forces actuants.  

Utilitzant el software d’elements finits SAP2000 s’han obtingut les reparticions dels esforços en les diferents bigues 

ions d’estats límits. En ser la secció simètrica, només cal diferenciar entre tres situacions 

A efectes geomètrics la biga intermitja i interior són exactament iguals ja que tenen assignada la mateixa àrea de 

esforços obtinguts per a cada un dels elements citats són diferents i per tant donaria lloc a 

. Per tal, de reduïr els costos, i en comprovar-se que les 

totes les seccions iguals sempre 

continuació, es presenta les seccions tipus amb les que s’ha treballat i les seves propietats geomètriques. S’ha 

. 
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Dades Materials

 Biga

fck

fcm

Ec50

L

fck

fcm

Ec30
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Figura 11Secció composta exterior 

 

Figura 12 Secció composta intermitja i interior 

Dades Materials 

 

   Biga   
 fck 50 N/mm2 

fcm 58 N/mm2 

Ec50 3870,87664 N/mm2 

Llosa   
 fck 35 N/mm2 

fcm 43 N/mm2 

Ec30 3503,39806 N/mm2 
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La relació entre els mòduls elàstics dels formigons ens donarà la relació per homogeneitzar la secció:

Secció exterior 

  b 1,475

b' 1,33497205

Àrea 0,61684301

Ic 0,10360597

ycg 0,8807

h 

e -0,8232

v' 0,4193

v -0,8807

 

 

DIMENSIONAMENT DEL PRETENSAT 
 

El tauler està format per una llosa de formigó armat de 25

prefabricades reforçades amb acer pretesat

a resisitir les sol·licitacions que reben les bigues es procedeix 

tractar-se de bigues amb pretensat pretés , els cordons tindran una trajectoria recta i no aniran agrupats en una 

baina com és habitual en pretensat postés.

El procediment de dimensionament ha estat el 

falta per a resisitir el moment de càlcul en ELU el que ens donarà una primera aproximació de la quantitat 

d’armadura activa necessària . A continuació és 

fisuració tant en la situació en buït com en servei. S’ajusta el nombre de cordons per tal de que es compleixin les 

compressions i tensions màximes en buït i en servei  i

compensar  l’acció del pretensat en la situació en buït o en punts de l’estructura on els moments actuants són p

( prop dels recolzaments). 

Per al pretensat s’utilitzaran cordons de 

resistència màxima de 1860 N/mm2  . El recobriment  nominal del formigó ve donat segons la Tabla 37.2.4.1.a de la 

EHE-08 en funció del tipus d’ambient , la vida útil del projecte i del n

=2�� �
∆= � 0 mm ( element prefabricat amb control intens 
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La relació entre els mòduls elàstics dels formigons ens donarà la relació per homogeneitzar la secció:

8 � kop0 koq0r � 0.905 

 
Secció intermitja i interior 

   1,475 m b 2,35

1,33497205 m b' 2,12690463

0,61684301 m2 Àrea 0,81482616

0,10360597 m4 Ic 0,1250586

0,8807 m ycg 0,9534

1,3 m h 1,3

0,8232 m e -0,8959

0,4193 m v' 0,3466

0,8807 m v -0,9534

una llosa de formigó armat de 25 centímetres d’espessor que reposa sobre 5

pretesat de 1,05 m de cantell. Per al dimensionament del pretensat necessari per 

reben les bigues es procedeix imposant  que es verifiquin els ELS de fisuració. 

se de bigues amb pretensat pretés , els cordons tindran una trajectoria recta i no aniran agrupats en una 

postés. 

El procediment de dimensionament ha estat el següent: primer s’estima el número de cordons de pretensat que fan 

falta per a resisitir el moment de càlcul en ELU el que ens donarà una primera aproximació de la quantitat 

. A continuació és  verifica si amb aquesta armadura activa és compleixen els ELS de 

fisuració tant en la situació en buït com en servei. S’ajusta el nombre de cordons per tal de que es compleixin les 

compressions i tensions màximes en buït i en servei  i s’afegeix ,si fa falta, armadura activa

compensar  l’acció del pretensat en la situació en buït o en punts de l’estructura on els moments actuants són p

 0,6’’ de diàmetre formats per 7 filferros de pretensat  (S7) amb una 

. El recobriment  nominal del formigó ve donat segons la Tabla 37.2.4.1.a de la 

08 en funció del tipus d’ambient , la vida útil del projecte i del nivell de control. 

=�/2 � =2�� � ∆= � 25	��	25	�� ( ambient II a i vida útil de 100 anys) 

mm ( element prefabricat amb control intens d’execució
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La relació entre els mòduls elàstics dels formigons ens donarà la relació per homogeneitzar la secció: 

 2,35 m 

2,12690463 m 

0,81482616 m2 

0,1250586 m4 

0,9534 m 

1,3 m 

0,8959 m 

0,3466 m 

0,9534 m 

es d’espessor que reposa sobre 5 bigues doble-T 

. Per al dimensionament del pretensat necessari per 

que es verifiquin els ELS de fisuració. En 

se de bigues amb pretensat pretés , els cordons tindran una trajectoria recta i no aniran agrupats en una 

següent: primer s’estima el número de cordons de pretensat que fan 

falta per a resisitir el moment de càlcul en ELU el que ens donarà una primera aproximació de la quantitat 

verifica si amb aquesta armadura activa és compleixen els ELS de 

fisuració tant en la situació en buït com en servei. S’ajusta el nombre de cordons per tal de que es compleixin les 

s’afegeix ,si fa falta, armadura activa en l’ala superior per tal de 

compensar  l’acció del pretensat en la situació en buït o en punts de l’estructura on els moments actuants són petits 

0,6’’ de diàmetre formats per 7 filferros de pretensat  (S7) amb una 

. El recobriment  nominal del formigó ve donat segons la Tabla 37.2.4.1.a de la 

d’execució) 
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La separació mínima entre els cordons de l’armadura activa serà igual o superior al major dels valo

a) 20 mil·límetres per a la separació horitzontal en tots els casos excepte en 

pretensades on es considerarà 15 mm , i 10 

b) El diàmetre del cordó més gran. 

c) 1,25 vegades el tamany màxim de l’àrid per a la separació horitzontal i 0,8 vegades per a la separació 

vertical. 

Es considerarà dues situacions per al dimensionament del pretensat segons el ELS de fisuració: la condició en buït i la 

condició en servei. En la primera només es ti

de la llosa no es considerarà ja que es formigonarà in

tota la secció completa del tauler ( bigues+llosa) i els corre

freqüent de l’ELS. 

Així doncs , primer s’estima el nombre de cordons necessàris tot imposant que es veriqui l’ELU per a sol·licitacions 

normals: 

El moment de càclul és s., � 4341,35	
tensions de compressió en el formigó seràn:

S’imposa rotura plàstica i per tant aquesta força ha de ser igual a 

Això dóna la següent àrea d’armadura activa:

t
Aquests 18 cordons s’hauran de disposar en dues files ja que en una no es compleix les distàncies m

marca la EHE-08. Això ens ajuda a definir millor l’exentricitat del pretensat ja que ara ja se sap que 

disposar dues files de cordons. 

A continuació s’imposa l’ELS de fisuració en la secció en buït que es pot resumir  en les dues  equacions següen

 

 

uovw�
uoox�	 �
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La separació mínima entre els cordons de l’armadura activa serà igual o superior al major dels valo

per a la separació horitzontal en tots els casos excepte en biguetes

pretensades on es considerarà 15 mm , i 10 mil·límetres per a la separació vertical.

 

màxim de l’àrid per a la separació horitzontal i 0,8 vegades per a la separació 

Es considerarà dues situacions per al dimensionament del pretensat segons el ELS de fisuració: la condició en buït i la 

condició en servei. En la primera només es tindrà en compte la biga prefabricada i el corresponent pes propi. El pes 

de la llosa no es considerarà ja que es formigonarà in-situ. Per altra banda, en la condició de servei, ja es considerarà 

tota la secció completa del tauler ( bigues+llosa) i els corresponents moments segons la combinació poc probable i 

Així doncs , primer s’estima el nombre de cordons necessàris tot imposant que es veriqui l’ELU per a sol·licitacions 

	� 1 �, estimem el braç mecànic com a 4 � 1.2	
tensions de compressió en el formigó seràn: 

y H s., 4r � 3.617,79	�  

rotura plàstica i per tant aquesta força ha de ser igual a C � 	z{, 1 t éssent z
Això dóna la següent àrea d’armadura activa: 

� 2.447,76	��( → 18	5>=G>8?	∅	0,6′′ 
Aquests 18 cordons s’hauran de disposar en dues files ja que en una no es compleix les distàncies m

08. Això ens ajuda a definir millor l’exentricitat del pretensat ja que ara ja se sap que 

A continuació s’imposa l’ELS de fisuració en la secció en buït que es pot resumir  en les dues  equacions següen

� �o 1 ~to � �o 1 ~ 1 7 1 ��o �s�� 1 �to � Dzov� 

�o 1 ~to � �o 1 ~ 1 7 1 �′�o �s�� 1 �′�o ! 0,6 1 zo�� 
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La separació mínima entre els cordons de l’armadura activa serà igual o superior al major dels valors següents: 

biguetes i lloses alveolars 

per a la separació vertical. 

màxim de l’àrid per a la separació horitzontal i 0,8 vegades per a la separació 

Es considerarà dues situacions per al dimensionament del pretensat segons el ELS de fisuració: la condició en buït i la 

i el corresponent pes propi. El pes 

situ. Per altra banda, en la condició de servei, ja es considerarà 

sponents moments segons la combinació poc probable i 

Així doncs , primer s’estima el nombre de cordons necessàris tot imposant que es veriqui l’ELU per a sol·licitacions 

	� i per tant la reacció de les 

z{, � 1478	 ��(r . 

Aquests 18 cordons s’hauran de disposar en dues files ja que en una no es compleix les distàncies mínimes que 

08. Això ens ajuda a definir millor l’exentricitat del pretensat ja que ara ja se sap que s’hauran de 

A continuació s’imposa l’ELS de fisuració en la secció en buït que es pot resumir  en les dues  equacions següents: 
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Biga aïllada 

 Àrea

Ic

ycg

h

e

v'

v

 

Es considera per al dimensionament el moment del pes 

resultats mostren que s’ha reduït el nombre de cordons a 16 i s’ha

compensar l’efecte del pretensat inferior  i complir 

nombre de cordons de pretensat al llarg de la biga fent que entrin en acció solapadament. Això és poss

alguns cordons una certa longitud des dels extrems , així la llei de moments proporcionada per el pretensat s’intenta 

assimilar a la del pes propi. 

Secció (m) Cordons Inf. Cordons Sup.

0,5 7 

2,5 7 

5 12 

centre llum : 7,5 16 

 

A continuació es verifica que aquesta distribució compleix les condicions del ELS de fisuració

resumeix en imposar les dues equacions següents sobre la secció en servei.:

uoo
w� � �

uo	
x�	 �

Les taules que es mostren a continuació demostren la validesa d’aque

perdues de pretensat a temps infinit en un 20%  encara que més endavant es comprova la secció a ELS de fisuració 

utilitzant les pèrdues de pretensat reals.

Secció (m) Cordons Inf. Cordons Sup.

0,5 7 

2,5 7 

5 12 

centre llum : 7,5 16 
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Biga aïllada  

  

   Àrea 0,2831 m2 

Ic 0,0397 m4 

ycg 0,5376 m 

h 1,05 m 

e -0,4801 m 

v' 0,5124 m 

v -0,5376 m 

idera per al dimensionament el moment del pes propi i unes pèrdues de pretensat instantàneas del 10%. Els 

resultats mostren que s’ha reduït el nombre de cordons a 16 i s’han incorporat 4 cordons en la part superior per 

compensar l’efecte del pretensat inferior  i complir les dues equacions. Així mateix, com és habitual, s’ha decalat el 

nombre de cordons de pretensat al llarg de la biga fent que entrin en acció solapadament. Això és poss

alguns cordons una certa longitud des dels extrems , així la llei de moments proporcionada per el pretensat s’intenta 

Cordons Sup. Pki (N) Pki' (N) Mpp (N·m) u�� (MPa) Compr.1

2 1148364 328104 25656,125 0,110 OK

2 1148364 328104 109375 1,191 OK

3 1968624 492156 175456 1,245 OK

4 2624832 656208 196875 1,181 OK

s verifica que aquesta distribució compleix les condicions del ELS de fisuració

resumeix en imposar les dues equacions següents sobre la secció en servei.: 

�o 1 ~
to

� �o 1 ~ 1 7 1 �
�o

� s��w
-/* 1 �

�o
! 0,6 1 zo�(� 

� �o 1 ~
to

� �o 1 ~ 1 7 1 �′
�o

� s��w
	-.� 1 �′

�o
� Dzov2 

Les taules que es mostren a continuació demostren la validesa d’aquesta distribució del pretensat. S’han e

perdues de pretensat a temps infinit en un 20%  encara que més endavant es comprova la secció a ELS de fisuració 

utilitzant les pèrdues de pretensat reals. 

Cordons Sup. 
Mpocprob 
(N·m) Mfrec u�� (MPa) Compr.3 

2 994306 754755,2 2,2084523 OK 

2 1805226 1221919 4,4559188 OK 

3 2690030 1851809 6,3898963 OK 

4 2984310 2070913 6,8503174 OK 
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i unes pèrdues de pretensat instantàneas del 10%. Els 

4 cordons en la part superior per 

les dues equacions. Així mateix, com és habitual, s’ha decalat el 

nombre de cordons de pretensat al llarg de la biga fent que entrin en acció solapadament. Això és possible envainant 

alguns cordons una certa longitud des dels extrems , així la llei de moments proporcionada per el pretensat s’intenta 

Compr.1 u��	 (MPa) Compr.2 

OK 10,869 OK 

OK 9,735 OK 

OK 17,041 OK 

OK 23,223 OK 

s verifica que aquesta distribució compleix les condicions del ELS de fisuració en servei , que es 

sta distribució del pretensat. S’han estimat les 

perdues de pretensat a temps infinit en un 20%  encara que més endavant es comprova la secció a ELS de fisuració 

u��	 (MPa) Compr.4 

1,257864 OK 

-2,30362 OK 

-2,03009 OK 

0,328678 OK 
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En resum,  es disposarà un màxim de 16 cordons 

disminuïnt aquesta armadura tal i com es mostra a continuació per a tal d’adaptar la llei de moments del pretensat a 

les sol·licitacions de la biga. 

Secció Cordons Inf.

[0 -2,5] m 

[2,5 – 5 ] m 

[ 5- 7,5 ] m 

 

Figura 13 Decalatge de l'armadura de pretensat al llarg de la biga

DIMENSIONAMENT A FLEXIÓ SIMPLE DE L

 

En l’apartat anterior hem vist que s’han disposat en la secció de màxim esforç flector ( secció centre llum) 16 cordons 

de pretensat tot i que en  el pre dimensionament a rotura s’havien estimat 18 cordo

disposar una petita quantitat d’acer passiu per corregir aquesta diferència. Aquest és un procediment bastant 

habitual en ponts de bigues prefabricades.

l’estat límit últim per a sol·licitacions normals. Es considera per al càlcul la secció en T equivalent a la real i l’ample 

eficaç corresponent segons l’Article 18º de la EHE. 

secció doble T de les bigues per al càlcul de l’amplitud de l’ànima

;. � ;0 � 2
La secció en T equivalent que s’ha utilitzat en el càlcul presenta les següents propietats:

;.	 � ;� � �
5 �

Es pretén verificar l’ELU per a sol·licitacions normals a flexió simple que s’expressa:
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16 cordons ∅∅∅∅ 0,6’’ a la part inferior i 4 cordons ∅∅∅∅ 0,6’’ 

disminuïnt aquesta armadura tal i com es mostra a continuació per a tal d’adaptar la llei de moments del pretensat a 

Cordons Inf. Cordons Sup. Ap inferior (mm2) 

7 2 980

12 3 1.680

16 4 2.240

Decalatge de l'armadura de pretensat al llarg de la biga

A FLEXIÓ SIMPLE DE L’ARMADURA PASSIVA LONGITUDINAL 

En l’apartat anterior hem vist que s’han disposat en la secció de màxim esforç flector ( secció centre llum) 16 cordons 

de pretensat tot i que en  el pre dimensionament a rotura s’havien estimat 18 cordons. Això fa intuir, que s’haurà de 

disposar una petita quantitat d’acer passiu per corregir aquesta diferència. Aquest és un procediment bastant 

n ponts de bigues prefabricades. Per al càlcul de l’armadura passiva necessària  és procedeix a impos

l’estat límit últim per a sol·licitacions normals. Es considera per al càlcul la secció en T equivalent a la real i l’ample 

eficaç corresponent segons l’Article 18º de la EHE. També s’ha tingut en compte la presencia de cartabons en la 

les bigues per al càlcul de l’amplitud de l’ànima: 

2;o � 0,12 � 2 1 0,06 � 0,24	� per a cada biga 

La secció en T equivalent que s’ha utilitzat en el càlcul presenta les següents propietats:	
� 3.24� � 2�	3	:�@<7	G7	<�:<:
 → ;.	 � 2,16�	 � 0,25�	� � 1,3	�	G � 1,26	� 

Es pretén verificar l’ELU per a sol·licitacions normals a flexió simple que s’expressa: 

s, ! s��t� 
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0,6’’ a l’ala superior i s’anirà 

disminuïnt aquesta armadura tal i com es mostra a continuació per a tal d’adaptar la llei de moments del pretensat a 

 As superior (mm2) 

980 280 

1.680 420 

2.240 560 

 
Decalatge de l'armadura de pretensat al llarg de la biga 

En l’apartat anterior hem vist que s’han disposat en la secció de màxim esforç flector ( secció centre llum) 16 cordons 

ns. Això fa intuir, que s’haurà de 

disposar una petita quantitat d’acer passiu per corregir aquesta diferència. Aquest és un procediment bastant 

Per al càlcul de l’armadura passiva necessària  és procedeix a imposar 

l’estat límit últim per a sol·licitacions normals. Es considera per al càlcul la secció en T equivalent a la real i l’ample 

s’ha tingut en compte la presencia de cartabons en la 

 

	
16	m	
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Per al càlcul del moment últim que resisteix la secció només s’ha tingu

l’ala inferior de la secció i calculada en la secció anterior.  Imposant equilibri de forces i de moments i a

es produeix una ruptura dúctil: 

s

�

on                   t � 2.240	��(; 	z{, �
obtenint  amb els valors de disseny els següents r

En ser � � 1,25 1 � � 0,083	� � �	 el bloc de compresions està situat totalment dins de l’ala i per tant l’hi

per al càlcul del moment últim es compleix. Aquest moment

comprovar si cal disposar armadura passiva o 

s, �
Per tant cal disposar armadura longitudinal per  augmentar el 

d’armadura es realitzarà la següent simplificació: es considera que la fibra neutra es manté constant  respecte al cas 

anterior. Sota aquestes condicions: 

Aquesta armadura juntament amb l’armadura activa disposada

que defineix l’article 42º de l’EHE-08. 

t 1 z{,
t 1 z{, � t� 1 z{, � 3.588.769

∅\`ZZ � 638201
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del moment últim que resisteix la secció només s’ha tingut en compte l’àrea d’acer de pretensat

l’ala inferior de la secció i calculada en la secció anterior.  Imposant equilibri de forces i de moments i a

s� � t 1 z{, 1 �G D t 1 z{, 1 G2 1 �0 �	
� � t 1 z{,�0 1 G 

"�00"."q � 1478,26 X22� ; �0 � zo, 1 ;.	� 1 G � 61.
obtenint  amb els valors de disseny els següents resultats: 

s� � 4003.77		� 1 �	� � 0,066� 

el bloc de compresions està situat totalment dins de l’ala i per tant l’hi

últim es compleix. Aquest moment últim es compara amb el moment

si cal disposar armadura passiva o si la secció no necessita més reforç. 

s, � 4.341,35		� 1 �	4.341,35	� 1 � � s� � 4.003,77	� .� 

Per tant cal disposar armadura longitudinal per  augmentar el moment últim de la secció. Per al càlcul de la quantitat 

d’armadura es realitzarà la següent simplificació: es considera que la fibra neutra es manté constant  respecte al cas 

�� � �����3��
	��3, ���
 � `_g, \^	ZZ2 

juntament amb l’armadura activa disposada ha de ser superior a l’armadura mínima 

{, � t� 1 z{, � �"4 1 zov2,	l � ~4 ¡¢"t � 7£	
769,69	 � �"4 1 zov2,	l � ~4 ¡¢"t � 7£ � 3.458.902

 

638,17201,056 � _. \^	¤a¥¥U� H 	j	¤a¥¥U�	∅\`	WU¥	¤[¦a
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t en compte l’àrea d’acer de pretensat situat a 

l’ala inferior de la secció i calculada en la secció anterior.  Imposant equilibri de forces i de moments i assegurant que 

.636,28	�  

el bloc de compresions està situat totalment dins de l’ala i per tant l’hipotesi 

últim es compara amb el moment de càlcul en ELU per 

ecció. Per al càlcul de la quantitat 

d’armadura es realitzarà la següent simplificació: es considera que la fibra neutra es manté constant  respecte al cas 

ha de ser superior a l’armadura mínima mecànica 

£
902,53 → 	+>�@<7A� 

¤[¦a 
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Per acabar cal comprovar que sota aquestes condicions el 

a dir que	§ � §{: 

§
§ �

 

DIMENSIONAMENT A ESFORÇ TALLANT:
 

Per al càlcul de l’armadura a tallant és procedirà

resisteix els valors d’esgotament de la secció per compressió oblicua i per tracció de l’ànima enfront l’esforç tallant 

de càlcul )-, . 
L’expressió de l’esforç a tallant d’esgotament per compressió oblicua de l’ànima es calcula segons la següent 

expressió: 

Es consideren les armadures verticals (¨
expressió: 

Per altra banda: 

z"o,

Finalment, 

)�" �
)-, � 1
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ta aquestes condicions el moment últim produeix una ruptura dúctil de la secció, és 

 � §© � ∆§ � u©k � §o� 1 �G D �� 
� 0,103 � §{ � 0,002 → =>9F=:	Gú59A< 

: 

armadura a tallant és procedirà segons l’article 44º de la EHE. S’ha de verificar que el formigó 

resisteix els valors d’esgotament de la secció per compressió oblicua i per tracció de l’ànima enfront l’esforç tallant 

)-, � 1.405,1686	�  

L’expressió de l’esforç a tallant d’esgotament per compressió oblicua de l’ànima es calcula segons la següent 

)�" � �z"o,;0G 5>9«¬ � 5>9«¨1 � 5>9«(¬  

¨ � 900
 i l’inclinació de les bieles de compressió donada per la següent 

5>9«¬. � 1 � uo,zov2 � 1,35 

o, � 0.6zo, � 0,6 1 33,33 � 20	N/mm2 

uo,zo, � 0,103 → � � 1 � uo,zo, � 1,10 

;0 � 0,12	� 

� �z"o,;0G 5>9«¬ � 5>9«¨1 � 5>9«(¬ � 1.570,81�  

1.405,1686	� � )�" � 1.570,81� → >� 
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últim produeix una ruptura dúctil de la secció, és 

S’ha de verificar que el formigó 

resisteix els valors d’esgotament de la secció per compressió oblicua i per tracció de l’ànima enfront l’esforç tallant 

L’expressió de l’esforç a tallant d’esgotament per compressió oblicua de l’ànima es calcula segons la següent 

l’inclinació de les bieles de compressió donada per la següent 
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Seguidament es calcula l’esforç tallant últim per esgotament a tallant de l’ànima:

)F2 � 3

 

On  

®

obtenint el valor: 

)F2 � ¡0.18
�5

)-, � 1.405,168	� 
En presencia d’armadura transversal per a 

)o� � ¡0.15�5 ®
La resistencia que falta per a resistir l’esforç de càlcul l’ha de suplir l’armadura transversal:

  En ser  )-,/)�" � 2/3 la distància  màxima entre armadures transversals serà de :

?v
Escollint cèrcols ∅	16	�� amb dos branques per secció obtenim els següents resultats:

t

 

Per tan disposarem cèrcols ∅	\`	ZZ cada 15
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Seguidament es calcula l’esforç tallant últim per esgotament a tallant de l’ànima: 

30.18�5 ®3100 1 ¯l 1 zo�
"/p � 0.15 1 uo,� 
 1 ;0G 

® � 1 � 200G � 1 �  2001235 � 1,40 

¯l � t� � t;0 1 G � 0,02 → ¯l � 0,02 

¡ ®3100 1 ¯l 1 zo�
"p � 0.15 1 uo,� £ 1 ;0G � 206,5		� � � )�( � 206,5	� →Es necessita armadura a atallant.

En presencia d’armadura transversal per a resistir l’esforç tallant el valor de )F2 es calcula com:

)�( � )o� � )�� 

¡ ®3100 1 ¯l 1 zo�
"p � 0.15 1 uo,� £ 1 ;0G � 185,00	� 
La resistencia que falta per a resistir l’esforç de càlcul l’ha de suplir l’armadura transversal:

)�� � )-, D )o� � 1220,165	�  

t�v H )��0,9 1 z{, 1 G � 2,72	��
(��  

la distància  màxima entre armadures transversals serà de :

! minI0,30 1 G, 300	��N � 300	�� 

amb dos branques per secció obtenim els següents resultats: 

t∅"( � 2 1 201,05	�� � 402,11mm2 

?v � t∅"±t�v � 147,48	�� → 15	5� 

cada 15 cm. 
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�  

Es necessita armadura a atallant. 

es calcula com: 

�  

La resistencia que falta per a resistir l’esforç de càlcul l’ha de suplir l’armadura transversal: 

la distància  màxima entre armadures transversals serà de : 
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L’armadura  obtingudes fins a aquest punt han estat obtingudes considerant la secció més desfavorable

que és  la secció recolzament. Per tal de reduir el cost 

diferents punts intermitjos amb l’objectiu d’ajustar la quantitat necessària d’armat.

 

Secció 

� � G
� 1, 215� 

� � �
5� 3	� � � �3 � 5�� � �2� 7,5	� 

 

DIMENSIONAMENT A RASANT DE L’ALA-
 

En aquest apartat es dimensionarà l’armadura transversal que ha de contenir l’ala per tal de resistir els esforços de 

rasant que existeixen entre l’ala i l’ànima i assegurar que ambdós permaneixen units al llarg de la vida 

l’estructura. La formulació de la EHE-08 consisteix en suposar que la variació de l’esfroç normal que actua sobre l’ala 

es reparteix en tensions tangencials al llarg de la longitud d’aquesta variació i es realitzen dos comprovacions molt 

semblants a les de tallant , però més simples.

Per la determinació de l’esforç a rasant es suposarà una redistribució plàstica en una zona de la viga de longitud :-.Per simplicitat s’agafara la meitat de la lluma ja que en el recolzament el moment és zero i ai

càlculs. 
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obtingudes fins a aquest punt han estat obtingudes considerant la secció més desfavorable

ió recolzament. Per tal de reduir el cost i ajusatr el disseny s’ha calculat l’armadura transversal en 

amb l’objectiu d’ajustar la quantitat necessària d’armat. 

²¥³	3iQ 1 Z
 Armadura Transversal  

 
1.405,66 

 
2,72 mm2/mm-> 1 cercol ∅

16 mm cada 15 cm 

1.032,61 1,914  mm2/mm-> 1 cercol ∅ 16 cada 20 cm 

� 
740,62 1,246  mm2/mm-> 1 cercol ∅ 16 cada 30 cm 

495,372 0,685 mm^2/mm-> 1 cercol ∅ 16 cada 30 cm 

-ÀNIMA 

En aquest apartat es dimensionarà l’armadura transversal que ha de contenir l’ala per tal de resistir els esforços de 

rasant que existeixen entre l’ala i l’ànima i assegurar que ambdós permaneixen units al llarg de la vida 

08 consisteix en suposar que la variació de l’esfroç normal que actua sobre l’ala 

es reparteix en tensions tangencials al llarg de la longitud d’aquesta variació i es realitzen dos comprovacions molt 

a les de tallant , però més simples.  

Per la determinació de l’esforç a rasant es suposarà una redistribució plàstica en una zona de la viga de longitud 

Per simplicitat s’agafara la meitat de la lluma ja que en el recolzament el moment és zero i ai

 

Figura 14 Esquema de forces esforç rasant 
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obtingudes fins a aquest punt han estat obtingudes considerant la secció més desfavorable a tallant als 

s’ha calculat l’armadura transversal en 

∅ 

> 1 cercol 

> 1 cercol 

> 1 cercol 

En aquest apartat es dimensionarà l’armadura transversal que ha de contenir l’ala per tal de resistir els esforços de 

rasant que existeixen entre l’ala i l’ànima i assegurar que ambdós permaneixen units al llarg de la vida útil de 

08 consisteix en suposar que la variació de l’esfroç normal que actua sobre l’ala 

es reparteix en tensions tangencials al llarg de la longitud d’aquesta variació i es realitzen dos comprovacions molt 

Per la determinació de l’esforç a rasant es suposarà una redistribució plàstica en una zona de la viga de longitud 

Per simplicitat s’agafara la meitat de la lluma ja que en el recolzament el moment és zero i això simplifica els 
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En ausència de càlculs més rigurosos i segons l’ar

on S¶" és l’esforç d’agotament per compressió oblicua donat per l’expressió:

É, �
i on É�( representa l’esforç rasant d’esgotament per traccio en el plà perpendicular a l’ala, donat per l’expressió següent i a partir del qual obtenim l’area transversal necessària:

�Î � w�	�Ï

Per tant disposarem cèrcols  ∅\Y cada 15

A continuació es fa el mateix però considerant la secció composta, viga +llosa, el qual ens donarà l’

que s’ha de disposar en aquesta última. 

 
 

En ausència de càlculs més rigurosos i segons l’article 44.2.3.5 de la EHE
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:- � 7,5 � 
;Ð/l � 0,25 � 

É, � ∆y,:- � 204,71  � /� 

En ausència de càlculs més rigurosos i segons l’article 44.2.3.5 de la EHE-08 s’haurà de verificar:

É, ! S¶" 

É, ! S¶( 

és l’esforç d’agotament per compressió oblicua donat per l’expressió: 
 É�" � 0,5z"o,�0 

� 446,47 � � � É�" � 1750 � � → Ñ. � 
representa l’esforç rasant d’esgotament per traccio en el plà perpendicular a l’ala, donat per l’expressió següent i a partir del qual obtenim l’area transversal necessària: 

 É�( � t� 1 z{�,,  
��Ï,� � \, Y_mm

2
/mm en la llosa de compressió 

?v � t∅"0t�v � 152,97 �� → 15 5� 

cada 15 cm per resisitr l’esforç rasant a la biga. 

A continuació es fa el mateix però considerant la secció composta, viga +llosa, el qual ens donarà l’

 

:- � 7,5 � 
;Ð/l � 0,85 � 

É, � ∆y,:- � 1.518,017  � /� 
En ausència de càlculs més rigurosos i segons l’article 44.2.3.5 de la EHE-08 s’haurà de verificar:

É, ! S¶" 
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08 s’haurà de verificar: 

representa l’esforç rasant d’esgotament per traccio en el plà perpendicular a l’ala, donat per l’expressió 

A continuació es fa el mateix però considerant la secció composta, viga +llosa, el qual ens donarà l’armadura a rasant 

08 s’haurà de verificar: 
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on S¶" és l’esforç d’esgotament per compressió oblicua donat per l’expressió:

É, �
i on É�( representa l’esforç rasant d’esgotament per traccio en el plà següent i a partir del qual obtenim l’area transversal necessària:

�Î � w�	�Ï,

Per tant disposarem cèrcols  ∅16 cada 10

ARMADURA COMPRIMIDA BIGUES 
 

S’armaran les bigues utilitzant les quantitats mínimes marcades per la EHE, art. 42.3.3, que indica que l’armadura ha 

de ser més gran que: 

Així matiex segons l’artícle EHE 42.3.5 , la quantitat geomètrica mínima en bigues, per a acers B

del 2,8 per mil. Això significa el 0,84 per mil de la secció total de formigó:

Per tant disposarem la primera armadura que es tradueix en 

més a més com a vertex de les corves que realitzin els cèrcols de tallant i rasant.

ARMADURA DE LA LLOSA DE COMPRESSIÓ

 

La armadura longitudinal ( segons la direcció de l’eix del tauler) es dimensionarà per armadures mínimes. Així doncs, 

es té que: 

- Art. 42.3.5 EHE-08: per a lloses i acer B 500
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É, ! S¶( 

per compressió oblicua donat per l’expressió: 
 É�" � 0,5z"o,�0 

� 1518,017 � 
� � É�" � 1750 � 

� → Ñ. � 

representa l’esforç rasant d’esgotament per traccio en el plà perpendicular a l’ala, donat per l’expressió 
següent i a partir del qual obtenim l’area transversal necessària: 

 
É�( � t� 1 z{�,,  

,�
� _, jÒ    mm

2
/mm en la llosa de compressió 

?v � t∅"±
t�v

� 115,21 �� → 10 5� 

cada 10 cm per resisitr l’esforç rasant a la llosa. 

an les bigues utilitzant les quantitats mínimes marcades per la EHE, art. 42.3.3, que indica que l’armadura ha 

t� � 0,05 1  ,
z{o,

� 318,99 ��( 

Així matiex segons l’artícle EHE 42.3.5 , la quantitat geomètrica mínima en bigues, per a acers B

del 2,8 per mil. Això significa el 0,84 per mil de la secció total de formigó: 

t� � 0,00084 1 t5 � 237,80 ��( 

Per tant disposarem la primera armadura que es tradueix en 3 barres ∅∅∅∅ 12mm  com a mínim , que han de servir a 

més a més com a vertex de les corves que realitzin els cèrcols de tallant i rasant. 

SSIÓ 

La armadura longitudinal ( segons la direcció de l’eix del tauler) es dimensionarà per armadures mínimes. Així doncs, 

08: per a lloses i acer B 500-S, el 1.8 per mil de la secció de formigó. Això és;
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perpendicular a l’ala, donat per l’expressió 

an les bigues utilitzant les quantitats mínimes marcades per la EHE, art. 42.3.3, que indica que l’armadura ha 

Així matiex segons l’artícle EHE 42.3.5 , la quantitat geomètrica mínima en bigues, per a acers B-500-S, és d’un 30% 

com a mínim , que han de servir a 

La armadura longitudinal ( segons la direcció de l’eix del tauler) es dimensionarà per armadures mínimes. Així doncs, 

S, el 1.8 per mil de la secció de formigó. Això és; 
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t� � 0,0018

- Art. 42.3.2 EHE-08:      

 

t� � 0,

Com es pot comprobar totes dues armadures són molt semblants tot i que esco

disposarem tant en la part inferior com superior de l’armat longitudinal de la llosa de compressió  

cada metre. 

 

L’armadura transversal o principal de la llosa s’obtè mitjançant els esforços flectors

pel model de càlcul numèric en SAP-2000. 

per a una de les combinacions de càlcul:

Figura 15

Així doncs, s’obte un moment positiu màxim de calcul 

D60,161� 1 �	/�. Com es pot comprobar el resultat s’

procedeix al dimensionament a flexió simple segons l’anex 7 de la EHE

s

�� � �0 Ó1
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0018 1 t5 � 450��(� → 6	;:==7?	∅	10��	5:G:	�79=7

,04 1 t5 1 zo,z{, � 536,66��
(� → 7	;:==7?	∅	5:G:	�79=7

Com es pot comprobar totes dues armadures són molt semblants tot i que escollirem la més restrictiva, és a dir que 

disposarem tant en la part inferior com superior de l’armat longitudinal de la llosa de compressió  

L’armadura transversal o principal de la llosa s’obtè mitjançant els esforços flectors màxims sobre aquesta calculats 

2000. A continuació es pot veure un dels outputs que ens ofereix el programa 

per a una de les combinacions de càlcul: 

15 Moments flectors sobre la llosa en una combinació ELU 

màxim de calcul s., � 186,34	� 1 �	/� i un moment negatiu 

. Com es pot comprobar el resultat s’expressa per metre lineal de llosa. A

procedeix al dimensionament a flexió simple segons l’anex 7 de la EHE-08: 

�	 � 0,625	G � 0,128	�	�/ � zo, 1 ; 1 G � 4.783,26	� 	sl�2 	� 0,375	�0G � 367, 71	� 1 � 

s, � 186,34	� 1 � � sl�2	
Ó D 1 D 2s,�0GÔ � 1052,31	� → 2,420,34	��(
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�79=7 

�79=7 

llirem la més restrictiva, és a dir que 

disposarem tant en la part inferior com superior de l’armat longitudinal de la llosa de compressió  7 barres ∅∅∅∅ 10 mm 

màxims sobre aquesta calculats 

A continuació es pot veure un dels outputs que ens ofereix el programa 

 

i un moment negatiu s., �
llosa. Amb aquests valors es 

( 
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El que significa 8 barres ∅∅∅∅20 mm cada metre

per al moment de càlcul negatiu s., �

s

�� � �0 Ó
EL que significa 7 bares ∅∅∅∅ 12 mm per cada metre lineal, 

 

7.2 DIMENSIONAMENT DELS DINTELLS 
 

Els dintells tenen com a principal funció  proporcionar una superficie de recolzament a les bigues prefabricades del 

tauler i crear una transició dels esforços del tauler cap a les piles. Es dimensionaran de secció rectangular variable, 

éssent el cantell més gran de 1.5 metres i el més petit de 

total será de 9 metres, la major part de la qual en voladís. El formigó zo� � 35 N/mm2 mentres que l’acer per a l’armat de 

mitjançant el model creat en SAP2000 per a la combinació d’estat límit últim. Es dimensionarà a flexió segons el 

càlcul Simplificat de seccions en Estat Limit d'esgotament a sol·licitacions normals ( Annex 7 EHE

Secció 
 b 

rec 0,0055

h 

d 1,4945

d' 0,0055

  Suposarem la fibra situada a la profunditat límit , 

següents resultats: 

xlim

U

M

 

Els esforços flectors i de tall per a cadascun dels dos dintells són recollits a continuació:
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20 mm cada metre o equivalentment, 1  barra ∅∅∅∅ 20 mm cada 10 cmD60,161� 1 �	/�: 

�	 � 0,625	G � 0,128	�	�/ � zo, 1 ; 1 G � 4.783,26	� 	sl�2 	� 0,375	�0G � 367, 71	� 1 � 

s, � 60,161	� 1 � � sl�2	
Ó1 D 1 D 2s,�0GÔ � 306,12	� → 704,1	��( 

12 mm per cada metre lineal,  o equivalentment barres ∅∅∅∅ 12 mm cada 15 cm.

 

ó  proporcionar una superficie de recolzament a les bigues prefabricades del 

tauler i crear una transició dels esforços del tauler cap a les piles. Es dimensionaran de secció rectangular variable, 

éssent el cantell més gran de 1.5 metres i el més petit de 0.5 metres amb ample constant de 1 m

total será de 9 metres, la major part de la qual en voladís. El formigó utilitzat será de resistencia caracterísitca 

mentres que l’acer per a l’armat de z{� � 500N/mm2. Els esforços de càlcul són els obtinguts 

mitjançant el model creat en SAP2000 per a la combinació d’estat límit últim. Es dimensionarà a flexió segons el 

ns en Estat Limit d'esgotament a sol·licitacions normals ( Annex 7 EHE

 
Materials 

  1 m fck 35 N/mm2

0,0055 m fcd 23,3333333 N/mm2

1,5 m fyk 500 N/mm2

1,4945 m fyd 434,782609 N/mm2

0,0055 m 
   

    da a la profunditat límit , �l � 0,625G i el corresponent  sl�2 �
lim 0,934 m 

U0 34871,66 kN 

Mlim 19.543,2897 kN·m 

per a cadascun dels dos dintells són recollits a continuació: 
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20 mm cada 10 cm. Realitzem el mateix 

 

12 mm cada 15 cm. 

ó  proporcionar una superficie de recolzament a les bigues prefabricades del 

tauler i crear una transició dels esforços del tauler cap a les piles. Es dimensionaran de secció rectangular variable, 

amb ample constant de 1 m. La seva longitud 

utilitzat será de resistencia caracterísitca 

. Els esforços de càlcul són els obtinguts 

mitjançant el model creat en SAP2000 per a la combinació d’estat límit últim. Es dimensionarà a flexió segons el 

ns en Estat Limit d'esgotament a sol·licitacions normals ( Annex 7 EHE-08). 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

� 0,375 1 �/ 1 G amb els 
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s, 	3� 1 �
 
secció central 

10.090,77  

En complir-se en tots els casos s, � sl�2
resultats següents: 

 

�� 
secció central 

7.574,58 kN 17.421,55 ( 2 files de 
18

 

Sobre la cara comprimida es diposarà l’armadura mínima geométrica calculada a partir de la següent expressió:

t�,m./2 � 0

Pel que fa referencia a l’armadura transversal s’han

4,23

de 4 branques 

 
 

 

7.3 DIMENSIONAMENT DE LES PILES 
 

Les piles que com és habitual treballen a fle

rectangular (5 m per 1 m d’ample en les dues piles

que la cota del terreny en la que están ubicades es different aquestes es faran arribar fins a una profundi

constant d’uns 3 metres que és on aflora el conglomerat sobre el qual es recolzarà la sabata.
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�, 	3	� 
 
 secció central 

s, 	3	� 1 �
 
a 2 m. de l’extrem del 

voladís 
a 2 m. de l’extrem del 

3.051,22 3.256,98 

l�2 la quantitat d’armadura es calcula com �� �

t�	(mm2) ��	 
a 3 m. de l’extrem del 

voladís 
17.421,55 ( 2 files de 

18 barres ∅ 25) 
2.252,02 kN 5179,66 (

barres 

Sobre la cara comprimida es diposarà l’armadura mínima geométrica calculada a partir de la següent expressió:

0,3 1 30,0032 1 to
 � 1.440	mm2 (13 barres ∅	12

 

Pel que fa referencia a l’armadura transversal s’han obtingut els següents resultats: 

tv 	322�
22 
  

secció central 
tv 	3��(�� 
 

a 2 m. de l’extrem del 
voladís 

4,23  
22�
22  ( 1 cèrcol 

de 4 branques ∅ 16 
cada 15 cm) 

2,57
22�
22  ( 1 cèrcol 

de 4 branques ∅ 16 
cada  30 cm) 

és habitual treballen a flexocompressió es dimensionaran de formigó armat 

5 m per 1 m d’ample en les dues piles). La seva altura será en ambdòs casos de 6

que la cota del terreny en la que están ubicades es different aquestes es faran arribar fins a una profundi

aflora el conglomerat sobre el qual es recolzarà la sabata.
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�, 	3	� 
 
m. de l’extrem del 

voladís 
2.205,07 

�0 ¡1 D Õ1 D (��Ö×,£ amb els 

t�	(mm2) 

5179,66 ( 1 fila de11 
barres ∅ 25) 

Sobre la cara comprimida es diposarà l’armadura mínima geométrica calculada a partir de la següent expressió: 


 

xocompressió es dimensionaran de formigó armat amb secció 

será en ambdòs casos de 6.5 metres ja que tot i 

que la cota del terreny en la que están ubicades es different aquestes es faran arribar fins a una profundidat 

aflora el conglomerat sobre el qual es recolzarà la sabata. 
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Figura 

Les piles es dimensionarant a flexió-compressió utilitzant el mètode simplificat de càlcul per a seccions rectangular 

recollit en l’Annex 7 de la EHE-08. Els esforços de càclul emprats són els següents

les reaccions seran iguals: 

 s,( kN·m) ,( kN) 

 

Utilitzant la formulació recollida en l’annex 7 , la quantitat d’armadura a disposar en dos capes simètriques amb 

recubriments iguals es la marcada per la següent  expressió ( tenint en 

��" �
La quantitat d’armadura obtinguda és menor que la mínima geomètrica que  ve donada per:

t?
Aquesta armadura es repartirà proporcionalment en les quatre cares del pilar obtenint finalment la següent 

disposició: 

 +:=7? �>=A94>89:<?+:=7? )7=9A5:<? 

 

 

Seguidament , calculem l’armadura a tallant que fa falta per a les dues piles del projecte
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Figura 16. Model en SAP 2000 amb detall de les piles 

compressió utilitzant el mètode simplificat de càlcul per a seccions rectangular 

Els esforços de càclul emprats són els següents, l’estructura es si

Pila 1 Pila 2

( kN·m) 6.915,587  6.915,587 

7.183,84 7.183,84

Utilitzant la formulació recollida en l’annex 7 , la quantitat d’armadura a disposar en dos capes simètriques amb 

recubriments iguals es la marcada per la següent  expressió ( tenint en compte que 0 !  
� ��( � s,G D G� �  ,2 D  , 1 GG D G′ ¡1 D  ,2 1 �/£ 

La quantitat d’armadura obtinguda és menor que la mínima geomètrica que  ve donada per:

t?m./2,2�� � 0.004 1 to � 20.000 ��( 

Aquesta armadura es repartirà proporcionalment en les quatre cares del pilar obtenint finalment la següent 

Pila 1 Pila 2

>=A94>89:<? 
6 barres ∅ 20 mm, és a 

dir ∅20 mm / 15cm. 

6 barres ∅
a dir ∅20 mm / 15cm.

 
30 barres ∅ 20 mm, és a 

dir ∅20 mm / 15cm. 

30 barres ∅
a dir ∅20 mm / 15cm.

Seguidament , calculem l’armadura a tallant que fa falta per a les dues piles del projecte.
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compressió utilitzant el mètode simplificat de càlcul per a seccions rectangular 

, l’estructura es simètrica i per tant 

Pila 2 

6.915,587  

7.183,84 

Utilitzant la formulació recollida en l’annex 7 , la quantitat d’armadura a disposar en dos capes simètriques amb 

 , ! 0,5 1 �0) : 

£

La quantitat d’armadura obtinguda és menor que la mínima geomètrica que  ve donada per: 

Aquesta armadura es repartirà proporcionalment en les quatre cares del pilar obtenint finalment la següent 

Pila 2 

∅ 20 mm, és 

mm / 15cm. 

∅ 20 mm, és 

20 mm / 15cm. 

. 
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I per tant no cal armadura de tallant més que la mínima necessaria

∅∅∅∅16mm cada 20 cm. A més a més, es disposaran ganxos 

longitudinal i evitar que es produeixi pandeig.

Esforç a tallant de càlcul

Esforç a tallant últim per esgotament per compressió de l'ànima

Esforç a tallant últim per esgotament per tracció de l'ànima

600,75 kN
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e tallant més que la mínima necessaria  que es tradueix en cèrcols 

A més a més, es disposaran ganxos ∅∅∅∅10mm cada 20 cm per arriostrar lateralemnt l’armadura 

pandeig. 

600,75

Esforç a tallant últim per esgotament per compressió de l'ànima

1,4368 N/mm2

1,21237353

10 N/mm2

0,086208

131963,596 kN

600,75 < 131963,596

Esforç a tallant últim per esgotament per tracció de l'ànima

1,20100756

0,00080808

10344,3533

kN < 10344,3533
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ue es tradueix en cèrcols   de 4  branques 

per arriostrar lateralemnt l’armadura 

600,75 kN

131963,596

10344,3533 kN

10344,3533 kN
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7.4 DIMENSIONAMENT DE LES SABATES

 

El recolzament de l’estructura sobre el terreny

en l’annex de geotècnia existeix una potència de conglomerats que aflora a uns tres metres de profundidat. Les 

propietats geotècniques d’aquesta roca la fan apte per a suportar les pressions exercides per les cimentacions i 

d’aquesta manera s’evita el cost extra que suposaria la necessitat de pilots. 

La cimentació superficial es dimensionarà com una sabata rígida aïllad

assegurant que l’estructura resisiteix les sol·licitacions de càrrega corresponent i que la tensió màxima que aquesta 

transmet al sòl sigui menor que la tensió maxima admisible o capacitat portant del sòl.

 

Figura 

 

Tal i com recull l’article 58.4 l’armadura principal de la sabata s’obtindra mitjnaçant l’expressió següent:

 

On Ø", es la resultant de les tensions del trapezi sombrejat en l’ample de la sabata,i 

gravetat del trapezi a la línea de càrrega de 

geotècnia ,és per al conglomerat sobre el que es recolzarà la cimentació 

tal i com es habitual en el càlcul de cimentacions.A continuació es recullen els detalls del càlcul d
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T DE LES SABATES: 

terreny es realitzarà mitjançant cimentacions superficials. Tal i com es recull 

en l’annex de geotècnia existeix una potència de conglomerats que aflora a uns tres metres de profundidat. Les 

tats geotècniques d’aquesta roca la fan apte per a suportar les pressions exercides per les cimentacions i 

d’aquesta manera s’evita el cost extra que suposaria la necessitat de pilots.  

es dimensionarà com una sabata rígida aïllada utilitzant el mètode de bieles i tirants 

assegurant que l’estructura resisiteix les sol·licitacions de càrrega corresponent i que la tensió màxima que aquesta 

que la tensió maxima admisible o capacitat portant del sòl. 

 

ra 17 Esquema de forces càlcul de l’armadura de la sabata 

Tal i com recull l’article 58.4 l’armadura principal de la sabata s’obtindra mitjnaçant l’expressió següent:

C, � Ø",0,85G �" � t� 1 z{, 

es la resultant de les tensions del trapezi sombrejat en l’ample de la sabata,i �", la distancia del centre de 

gravetat del trapezi a la línea de càrrega de  ",. La tensió última admisible, tal i com es recull en l’annex de 

és per al conglomerat sobre el que es recolzarà la cimentació 6 MPa. Adoptem un factor de seguretat de 3 

tal i com es habitual en el càlcul de cimentacions.A continuació es recullen els detalls del càlcul d
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es realitzarà mitjançant cimentacions superficials. Tal i com es recull 

en l’annex de geotècnia existeix una potència de conglomerats que aflora a uns tres metres de profundidat. Les 

tats geotècniques d’aquesta roca la fan apte per a suportar les pressions exercides per les cimentacions i 

a utilitzant el mètode de bieles i tirants 

assegurant que l’estructura resisiteix les sol·licitacions de càrrega corresponent i que la tensió màxima que aquesta 

Tal i com recull l’article 58.4 l’armadura principal de la sabata s’obtindra mitjnaçant l’expressió següent: 

, la distancia del centre de 

tal i com es recull en l’annex de 

MPa. Adoptem un factor de seguretat de 3 

tal i com es habitual en el càlcul de cimentacions.A continuació es recullen els detalls del càlcul de l’armadura: 
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N

M

A

B

I 

A

a

h

s

q

 

Com es pot observar en la taula anterior, la tensió màxima en la sabata es inferior a la tensió admissible del terr

assegurant així l’estabilitat front a enfonsament.

Càlcul de l'armadura principal( Bieles i Tirants):

 smax 

smin 

 N1d 

N2d 

sx1 

lx 

R1d 

Ycg 

X1 

 

 Td 

 As 

  

Aquesta armadura s’obte amb 19 barres 

la sabata, sempre i quan aquesta siguí major que l’armadura mínima.

de la EHE-08es calcula comel 1,8 per mil de l’àrea de formigó, però a

sabates armades. Així doncs: 

	t
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Ned 7183,84 kN 

Med 7333,27 kN·m 

A 9 m 

B 4 m 

 48 m4 

Area 36 m2 

a 2 m 

h 1 m 

smax 1405,10403 kN/m2 

qultima 2000 kN/m2 

Com es pot observar en la taula anterior, la tensió màxima en la sabata es inferior a la tensió admissible del terr

assegurant així l’estabilitat front a enfonsament. 

Càlcul de l'armadura principal( Bieles i Tirants): 

   1405,10403 kN/m2 
 793,998194 kN/m2 
 

   4508,57875 kN 
 2675,26125 kN 
 1175,93934 kN/m2 
 1,5 m 
 2222,23839 kN 
 0,63398622 m 
 0,86601378 m 
 

   

   2264,10478 kN 
 

   5660,26196 mm2 
 

   

barres ∅∅∅∅20 mm que es distribuiran uniformement al llarg dels 4

, sempre i quan aquesta siguí major que l’armadura mínima. L’armadura geomètrica segons la taula 42.3.5 

08es calcula comel 1,8 per mil de l’àrea de formigó, però aquest valor es divideix en dos quan es tracta de 

tm./2,2�� � 0,0009to � 3.600	��( 
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Com es pot observar en la taula anterior, la tensió màxima en la sabata es inferior a la tensió admissible del terreny 

uniformement al llarg dels 4 metres d’ample de 

L’armadura geomètrica segons la taula 42.3.5 

quest valor es divideix en dos quan es tracta de 
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En ser l’armadura calculada més gran que la mínima es disposarà finalment aquesta, que es pot aproximar en 

mm cada 15 cm en la part traccionada. 

que correspon a 19 barres ∅∅∅∅16, aproximadament una cada 15 cm.

En l’altre direcció de la sabata , de 9 metres de longitud, es disposarà directament l’armadura 

zona comprimida com a la traccionada.  

t
Aquesta armadura es tradueix en 40 barres 

En tractar-se d’una sabata rígida , la qual s’ha escollit per reduir el tamany i el volum d’armat, no fa falta la presència 

d’armadura a tallant. 

Finalment es comproba l’equilibri global de la sabata tant a 

solicitacions de disseny. 

Estabilitat a la volcada 

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 

factor de seguretat a la volcada es defineix com:

Estabilitat a la volcada

 P

N

M

V

 FS

 

7.4 DIMENSIONAMENT DELS APARELLS DE RECOLZAME

 

Els aparells de recolzament no només han de ser capacços d’absorbir les froces horitzontals i verticals transmesses 

pel tauler, originades per les càrregues permanents i sobrecàrregues, sinó que també hauran de permetre 

determinats moviments i impedir-ne d’altres.

Els aparells de recolzament, doncs, estableixen un vincle entre el tauler del pont i la subestructura (piles i estreps). 

De manera general, en els recolzaments es poden produir moviments relatius ( girs i desplaçaments) entre el tauler i 

la subestructura.  
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En ser l’armadura calculada més gran que la mínima es disposarà finalment aquesta, que es pot aproximar en 

A la part comprimida, superior, disposarem, ara sí , l’armadura geomètrica, 

16, aproximadament una cada 15 cm. 

metres de longitud, es disposarà directament l’armadura 

 

tm./2,2�� � 0,0009to � 8.100	��( 

barres ∅∅∅∅16 disposades al llarg dels 9 metres, 1 barra 

ual s’ha escollit per reduir el tamany i el volum d’armat, no fa falta la presència 

Finalment es comproba l’equilibri global de la sabata tant a la volcada per assegurar l’estabilitat d’aquesta front les 

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 

factor de seguretat a la volcada es defineix com: 

yÉÐ/lo�,� � ∑s.�v�*�l�vÚ�,/-�∑s�ov���v�  

Estabilitat a la volcada 
 

   Pes Propi 900 kN 

Ned 5683,879 kN 

Med 7333,27 kN·m 

V 140,62 kN 

   FS 3,96412785 OK 

PARELLS DE RECOLZAMENT 

Els aparells de recolzament no només han de ser capacços d’absorbir les froces horitzontals i verticals transmesses 

pel tauler, originades per les càrregues permanents i sobrecàrregues, sinó que també hauran de permetre 

d’altres. 

Els aparells de recolzament, doncs, estableixen un vincle entre el tauler del pont i la subestructura (piles i estreps). 

De manera general, en els recolzaments es poden produir moviments relatius ( girs i desplaçaments) entre el tauler i 
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En ser l’armadura calculada més gran que la mínima es disposarà finalment aquesta, que es pot aproximar en ∅∅∅∅20 

A la part comprimida, superior, disposarem, ara sí , l’armadura geomètrica, 

metres de longitud, es disposarà directament l’armadura geometrica, tant a la 

metres, 1 barra ∅∅∅∅16 cada 20 cm. 

ual s’ha escollit per reduir el tamany i el volum d’armat, no fa falta la presència 

per assegurar l’estabilitat d’aquesta front les 

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 

Els aparells de recolzament no només han de ser capacços d’absorbir les froces horitzontals i verticals transmesses 

pel tauler, originades per les càrregues permanents i sobrecàrregues, sinó que també hauran de permetre 

Els aparells de recolzament, doncs, estableixen un vincle entre el tauler del pont i la subestructura (piles i estreps). 

De manera general, en els recolzaments es poden produir moviments relatius ( girs i desplaçaments) entre el tauler i 
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A continuació es mostren les reaccions verticals i horitzontals de càlcul utilitzades per al dimensionament

posterior resum de càlcul: 

 

R vertical ( kN)

Màx. 

Mín. 

 

+
Recolzaments amb Neopré Armat

  Dades del Material 

  Mòdul Elàstic 

Mòdul Transversal 

Coef. Poisson 

  Tensió admissible 

  Reaccions  

 

  Reacció Vertical 
Mínima 

Reacció Vertical 
Màxima 

Reacció Horitzontal 

  Dimensions Neopré 

  costat menor 

costat major 

  espessor capa neoprè 

  nombre de capes 

espessor xapa acer 

  àrea del neopre 
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A continuació es mostren les reaccions verticals i horitzontals de càlcul utilitzades per al dimensionament

R vertical ( kN) R horitzontal (kN) 

1403,66 Màx. 76,38 

163,37 Mín. 66,41 

+�,2 � 0.6 1 ¡ :7�£ ! 12s~: � u�,2 

Recolzaments amb Neopré Armat 

   

    

    

    E= 3 Mpa 
 G= 1 Mpa 
 v= 0,5 

  

    σadm= 15 Mpa 
 

    

    

    

Rmin= 163,37 kN 
 

Rmax= 1403,66 kN 
 H= 76,6 kN 
 

    

    

    a= 300 mm 
 b= 200 mm 
 

     en>= 18 mm 
 

    m= 4 
  ea= 3 mm 

 

   
 

A=a·B= 60.000 mm2 
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A continuació es mostren les reaccions verticals i horitzontals de càlcul utilitzades per al dimensionament i el 
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Condició de Compressió admissible

 

 

 

 espessor neopre 

espessor total 

  Compressió admissible 

  

 
Cadm=

   

 

Lliscament 

 

  R. Horitz. Màx 
equivalent 

  

  entre làmines neoprè 

  entre neoprè i recolzament

  Tensió mitjana mínima

  

  

  Comprobació a compressió

Compressió 
 per carrega vertical  

  σr max= 14,0366
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Condició de Compressió admissible 
   

 

 

 hn=En·m= 72 mm 
 h= 81 mm 
 

    Compressió admissible  Cadm= 8,33333333 Mpa 
 

    Cadm= 8,33333333 <= σadm= 

   
OK

    

    

 
Hmax 76,6 kN

 
Hmax/Rmin 0,46887433 

 

     
 

Hmax/Rmin <= 0,7  
 

    entre neoprè i recolzament Hmax/Rmin <= 0,7  
 

    Tensió mitjana mínima 
 

σr min= 1,6337 
 

    σr min= 1,6337 >= 1,6 
 

  
OK 

 Comprobació a compressió 

   

    σr max= 14,0366 Mpa 
 

    
14,0366 < σadm= 15  Mpa

  
OK 
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15 

OK 

kN 

Mpa 
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7.4 DIMENSIONAMENT DELS ESTREPS: 
 

Els estreps del pont seran del tipus tancats amb mur frontal. Les dimensiones utilitzades en el càclul de l’estrep es 

motren a continuació seguint la nomenclatura següent:

 

Geometria 
Alçat 
Coronació(a)
Altura (h)
Pendent del trasdos (m)
Base de l’alçat (g)
Ample de l’alçat
  
Muret 
Altura del murete (y)
Ample  del murete (v)
  
Sabata: 
Cantell (c)
Longitud total (b)
Punta (p)
Taló (l) 
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tipus tancats amb mur frontal. Les dimensiones utilitzades en el càclul de l’estrep es 

motren a continuació seguint la nomenclatura següent: 

 

 

Figura 18 Esquema geometria de l'estrep 

ia  
    

Coronació(a) 0,6 m 
Altura (h) 5,5 m 
Pendent del trasdos (m) 0 m/m 
Base de l’alçat (g) 0,9 m 
Ample de l’alçat 10 m 

  
  

Altura del murete (y) 0,5 m 
Ample  del murete (v) 0,3 m 

  
   

Cantell (c) 1,1 m 
Longitud total (b) 5 m 
Punta (p) 1,6 m 

  2,5 m 
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tipus tancats amb mur frontal. Les dimensiones utilitzades en el càclul de l’estrep es 
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Per al dimensionament es consideraran les forces transmesses pel pont a través dels aparells de recolzament que es 

resumeixen a continuació: 

Accion verticals 

Accions horitzontals 

 

A més , es consideren les accions aplicades sobre l’estrep degut a l’empenta del material de reblert i la component 

de la sobrecàrrega d’ús sobre el terraple tal i com indica la norma IAP

corresponent al model simplificat consistent en una sobrecàrrega de 10 kN/m

secció més desfavorable , punt més baix, marcat en l’anterior croquis com a punt B. Les característiques dels 

materials de reblert s’han escollit tenint en

que ens podria donar un estudi geotècnic de detall.

 

Dades necessàries
Altura total (H) 

Densitat del reblert (

Angle de fregament intern (

Coeficient d'empenta al repòs (K

Valor de la força

Fx  

Fy 

Punt d'aplicació de la força
x  
y  
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dimensionament es consideraran les forces transmesses pel pont a través dels aparells de recolzament que es 

Accion verticals  3.070,21 kN 

Accions horitzontals  477,79 kN 

A més , es consideren les accions aplicades sobre l’estrep degut a l’empenta del material de reblert i la component 

de la sobrecàrrega d’ús sobre el terraple tal i com indica la norma IAP-11. El valor d’aquesta última serà la 

del simplificat consistent en una sobrecàrrega de 10 kN/m2.  El valor dels esforços es calcula en la 

secció més desfavorable , punt més baix, marcat en l’anterior croquis com a punt B. Les característiques dels 

materials de reblert s’han escollit tenint en compte l’establert a l’annex de geotècnia a falta de dades més precises 

que ens podria donar un estudi geotècnic de detall. 

 

Figura 19 Esquema forces d'empenta de les terres 

Dades necessàries 
     6 m 

at del reblert (γ1) 20 kN/m3 

Angle de fregament intern (φ1) 30 º 

Coeficient d'empenta al repòs (KO) 0,5 (Jaky)

Valor de la força 

-1800,0 kN/m 

0,00 kN/m 

Punt d'aplicació de la força 
2,50 m 
3,10 m 
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dimensionament es consideraran les forces transmesses pel pont a través dels aparells de recolzament que es 

A més , es consideren les accions aplicades sobre l’estrep degut a l’empenta del material de reblert i la component 

11. El valor d’aquesta última serà la 

El valor dels esforços es calcula en la 

secció més desfavorable , punt més baix, marcat en l’anterior croquis com a punt B. Les característiques dels 

compte l’establert a l’annex de geotècnia a falta de dades més precises 

(Jaky) 
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Resultant en el punt B

Fx   

Fy 

Mz  

Figura 

Dades necessàries
Altura total (H) 
Valor de la sobrecàrrega 
(q) 

Angle de fregament intern (

Coeficient d'empenta al repòs (K

Valor de la força

Fx  

Fy 
 
 
 
 
Punt d'aplicació de la força
x  
y  

Resultant en el punt B

Fx   

Fy 

Mz  
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ant en el punt B 

-1800,0 kN 

0,0 kN 

3600,0 kN·m 

 

Figura 20 Esquema forces degudes a la sobrecàrrega d'ús 

Dades necessàries 
     6 m 

Valor de la sobrecàrrega 
10 kN/m2 

e fregament intern (φ1) 30 º 

Coeficient d'empenta al repòs (KO) 0,5 (Jaky)

Valor de la força 

-300 kN 

0,00 kN 

Punt d'aplicació de la força 
2,5 m 

4,10 m 

Resultant en el punt B 

-300 kN 

0,0 kN 

900 kN·m 
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(Jaky) 
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Per últim només falta considerar les accions degudes al propi pes de l’estrep

 

 

 

Característiques del formigó armat

Densitat 

Valor de la força

Fx (kN) 

Fy (kN) 

Punto d'aplicació de la força

x (m) 
y (m) 

Resultant en el punt B

Fx   

Fy 

Mz  
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les accions degudes al propi pes de l’estrep: 

 

Figura 21 Esquema forces pes propi 

Característiques del formigó armat 

   25 kN/m3 
 
 

Valor de la força 
Alçat Muret Total 

0,00 0,00 0,0 

-1237,50 -37,50 -1275,0 
 
 

Punto d'aplicació de la força 
Alçat  Muret Total 
2,05 2,35 2,1 
3,85 6,85 3,9 

 
 

Resultant en el punt B 

0,0 kN 

-1275,0 kN 

-11,2 kN·m 
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Finalment  s’obtenen els esforços de càlcul en el punt B tenint en compte totes les accions esmentades:

 

Fx  

Fy  

Mz 

 

Figura 

 

El formigó que s’utilitza té una resistència característica 500	 /��(	. Aquestes tindran un recobriment de 35 mm, corresponents a una classe d’exposició IIb i un control 

intens d’execució. El dimensionament de l’armadura de l’alçat de l’estrep es rea

diagrama  rectangular de resistència del formigó front a sol·licitations normals.

 

Es substitueix l’axil i el moment per un axil i una excentricitat respecte a l’armadura inferior:

 

G
7

Si definim: 

 

s,ÛÛÛÛ ���ÛÛÛ �
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els esforços de càlcul en el punt B tenint en compte totes les accions esmentades:

-1.622,2 kN 

4.345 kN 

-2.361,7 kN·m 

 

Figura 22 Esquema esforços de càlcul en la secció de disseny 

resistència característica zo� � 25	 /��(	 i les armadures passives 

tindran un recobriment de 35 mm, corresponents a una classe d’exposició IIb i un control 

intens d’execució. El dimensionament de l’armadura de l’alçat de l’estrep es realitza a flexio

rectangular de resistència del formigó front a sol·licitations normals. 

Es substitueix l’axil i el moment per un axil i una excentricitat respecte a l’armadura inferior:

G � 0,865	�	
7 � s., ., � G D �2 � 0,958	� � 0,6G 

Û � s, � , 1 ¡G D �2£ � 4.164,875	� 1 �	Û � �� � , 
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els esforços de càlcul en el punt B tenint en compte totes les accions esmentades: 

i les armadures passives z{� �
tindran un recobriment de 35 mm, corresponents a una classe d’exposició IIb i un control 

litza a flexiocompressió utilitzant el 

Es substitueix l’axil i el moment per un axil i una excentricitat respecte a l’armadura inferior: 
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I dimensionem com en flexió simple segons el mètode simplficat recollit en l’Annex 8 de la EHE

 

ssÛÛ
 

Es disposa directament l’armadura mínima geometrica

de càlcul és més petita: 

Armadures mínimes verticals: 
Cara traccionada   

Armadura mecànica mínima = 0,04*Ac*(f

Armadura geomètrica mínima = 0,0009*A
      
Cara comprimida 

Armadura geomètrica mínima = 0,0003*A

Armadures verticals proposades 
Quantitat

Armadura de tracció 13,80 
Armadura de compressió 2,70 

(cm2/m) 
 

Això correspon a disposar ∅∅∅∅20 cada 20 cm en la cara traccionada i 

A continuació es dimensiona l’estrep a esforç tallant:

Esforç axil de càlcul

Axil (Nd) 

Tensió que introdueix l'axil

σ 

Armadura longitudinal

Nº de barres 
Diàmetre 

Àrea 
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I dimensionem com en flexió simple segons el mètode simplficat recollit en l’Annex 8 de la EHE

sl�2 � 0,375 1 �/ 1 G � 46.764	� 1 �	s,ÛÛÛ � 	sl�2 

disposa directament l’armadura mínima geometrica o mecànica marcada per la següent relació

        

*(fcd/fydt) = 138,00  cm2       = 

Armadura geomètrica mínima = 0,0009*Ac = 81,00  cm2       = 
        
  

 Armadura geomètrica mínima = 0,0003*Ac = 27,00  cm2       = 

Quantitat Àrea  Diàmetre Número 
138,00 20 5 
27,00 10 4 

 (cm2) (mm) (barres/m) 

cm en la cara traccionada i ∅∅∅∅10 cada 30 cm en la cara comprimida.

A continuació es dimensiona l’estrep a esforç tallant: 

Esforç axil de càlcul 

4345 kN 

Tensió que introdueix l'axil 

-483 kN/m2 

Armadura longitudinal traccionada 

  51   
20 mm 

  0,0157 m2 
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I dimensionem com en flexió simple segons el mètode simplficat recollit en l’Annex 8 de la EHE-08: 

o mecànica marcada per la següent relació ja que l’aramdura 

  

13,80 cm2/m 

8,10 cm2/m 
  
  

2,7 cm2/m 

cm en la cara comprimida. 
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Esforç de tall de cálculo

Tallant (V rd) 

Angle de distribució dels estreps 
(α) 
α  
Cotg(α) 

Sen(α) 
  
 
 
 
Angle de les bieles d
(θ) 
θ 

Cotg(θ) 

Armadura mínima a tallant

Àrea  

Separació dels cèrcols transversals (s
Separación dels cèrcols 

Límit imposat per norma:

Màxima separació per norma:
  

Separació que s'adopta:
 

Característiques dels materials

Formigó 

Resistencia característica (fck) 

Resistencia de diseny (fcd) 

Resist. màxima compressió (f1cd

Resistencia mitjana a tracció 
(fct,m) 
Acer 

Resistencia característica (fyk) 

Resistencia de diseny (fydt) 
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Esforç de tall de cálculo 

  1622 kN 

Angle de distribució dels estreps 

90 
0,00 

1,00   
      

Angle de les bieles de compressió 

 
 
 
 
45,0     

1,00 
  (0.5 < cotg(θ) < 
2) 

Armadura mínima a tallant   

83,3 cm2/m 
 
 
 
 

Separació dels cèrcols transversals (st): 
Separación dels cèrcols  0,692 m 

Límit imposat per norma: 0,300 m 

paració per norma: 0,300 m 
  

Separació que s'adopta: 0,300 m 

Característiques dels materials   

      

 

1cd) 

    

 500000

  400000
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25000 kN/m2 

16667 kN/m2 

10000 kN/m2 

2565 kN/m2 

500000 kN/m2 

400000 kN/m2 
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Geometria de la secció  

Àrea total del formigó 
Ample total 

Suma de l'ample dels forats 

Ample net (bo) 
Cantell total (h) 

Recobriment (d') 
Cantell útil (d) 

Comprovació a Tallant  

1. Compressió oblícua del formigó (V
Coeficiente de reducció per 
axil (K) 
Cotgα 
Cotgθ 

Vu1   

(Es comprova que Vrd < Vu1) 

2. Armadura transversal (Vu2) 

Vu2 = Vcu + Vsu  

  
ξ 
ρ1 (armadura geomètrica) 
Cotgθe (angle de las fisures) 
β 
Vcu  
(No necessita armadura de Tallant)
  

  
Vsu  =  Vrd - Vcu  = 
Àrea necesaria de càlcul 

Armadura que es disposa  

Armadura (Aα)  
Separació (st) 
Àrea en la secció 
  
Diàmetre de les barres (φ) 
Nº de branques en la secció 

 

Per tant s’han de disposar cèrcols ∅∅∅∅12 mm cada 30 cm
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1. Compressió oblícua del formigó (Vu1)   

    

    

 

      
Contribució del formigó a 

tracció(Vcu)   

sita armadura de Tallant) 
  

Contribución de l’acer (Vsu)   

    

(Mínima)   

  

  

12 mm cada 30 cm en cèrcols de 23 branques.  
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9 m2 
10 m 

0 m 

10 m 
0,9 m 

0,035 m 
0,865 m 

1,00   
0,00   
1,00   

43250 kN 

  

1,481 

0,002 

1,090 
0,847 

2328 kN 
    

  

  
-706 kN 
-22,7 cm2/m 

83,3 cm2/m 

0,300 m 
25,00 cm2 

  
12 mm 
23   
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Per acabar , es calcula l’armadura necessària per a la cimentació en el estrep. Igualment que en les piles es 

dimensionaran sabates rígides per reduïr el volum de formigó i d’armadura.

 

Sabata: 
Cantell (c)
Recobriment (d')
Cantell útil 
(d) 
Longitud total (b)
Puntera (p)
Taló (l) 
Ample de la sabata (a)

Àrea recolzada (A)

Inercia (I)
 

Característiques dels materials
Formigó 

Resistencia característica (f

Resistencia de diseny (f
  
Acer 

Resistencia característica (f

Resistencia de diseny a tracció (f
Resistencia de diseny a compressió (f

 

Armadura longitudinal 

Armadura de compressió 
Força del formigó comprimit:U
Moment del formigó comprimit (mkN) =
Us2 (kN) =  

As2 = Us2 / fydc/b  (cm
No necessita armadura de compressió
  
Armadura de tracció de càlcul
Us1 (kN) =  

As1 = Us1 / fydt/a (cm
 

Armadures mínimes:

Armadura mecànica mínima = 0,04*h*(f

Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h (cm
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es calcula l’armadura necessària per a la cimentació en el estrep. Igualment que en les piles es 

dimensionaran sabates rígides per reduïr el volum de formigó i d’armadura. 

    
Cantell (c) 1,1 m 
Recobriment (d') 0,05 m 
Cantell útil 

1,05 m 
Longitud total (b) 5 m 
Puntera (p) 1,6 m 

2,5 m 
Ample de la sabata (a) 10 m 

Àrea recolzada (A) 50,00 m2 

Inercia (I)   104,17 m4 

Característiques dels materials 
      

Resistencia característica (fck) 25000 kN/m2 

de diseny (fcd) 16666,7 kN/m2 
  
  

Resistencia característica (fyk) 500000 kN/m2 

Resistencia de diseny a tracció (fydt) 434782,6 kN/m2 
Resistencia de diseny a compressió (fydc) 400000 kN/m2 

Armadura de compressió de càlcul     
Força del formigó comprimit:Uo (kN) = 0.85*a*d*fcd = 148750,0
Moment del formigó comprimit (mkN) =   0.375*Uo*d =             58570,3

  

/b  (cm2/m) =   
No necessita armadura de compressió     

    
Armadura de tracció de càlcul     

14133,07

/a (cm2/m) =     

Armadures mínimes:  

Armadura mecànica mínima = 0,04*h*(fcd/fydt) (cm2/m) =  16,87

Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h (cm2/m) = 19,80
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es calcula l’armadura necessària per a la cimentació en el estrep. Igualment que en les piles es 

148750,0 
58570,3 

0,00 

0,00 

14133,07 

32,51 

16,87 

19,80 
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Armadures que es disposa
Armadura comprimida 
Armadura (cm2/m) 
Diàmetre (mm)  
Nº barres per metre lineal 
  
Armadura traccionada 
Armadura (cm2/m) 
Diàmetre (mm)  
Nº barres per metre lineal 

 

Aixó doncs, disposarem barres ∅∅∅∅25 cada 15 cm en la part traccionada i 

Armadura Transversal 

L’armadura transversal ve donada per les quantitats mínimes, que es resumeixen a continuació:

 

Armadures mínimes  
Cara superior 

Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h*a (cm
  
En la cara inferior 

Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h (cm

 
 
 
 
Armadures horitzontals proposades

Cara superior 
Cara inferior 

 

Per tant es disposarà tant a la cara superior , com a la cara inferior barres  

Estabilitat a la volcada 

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 

factor de seguretat a la volcada es defineix com:
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que es disposa  
Armadura comprimida        

/m)    
  

Nº barres per metre lineal    
    

Armadura traccionada      
/m)    

  
Nº barres per metre lineal      

25 cada 15 cm en la part traccionada i ∅∅∅∅16 cada 20 cm en la cara comprimida

L’armadura transversal ve donada per les quantitats mínimes, que es resumeixen a continuació:

        

Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h*a (cm2/m) = 19,80  
        

 Armadura geomètrica mínima = 0,0018*h (cm2/m) = 19,80  

Armadures horitzontals proposades 
Armadura Àrea  

  19,80 198,0 
  19,80 198,0 

(cm2/m) (cm2) 

Per tant es disposarà tant a la cara superior , com a la cara inferior barres  ∅∅∅∅20 cada 15 cm.

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 

factor de seguretat a la volcada es defineix com: 
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9,00 
16 

5  

32,51 
25 

7 

cm en la cara comprimida. 

L’armadura transversal ve donada per les quantitats mínimes, que es resumeixen a continuació: 

  

cm2/m 
  
  

cm2/m 

20 cada 15 cm. 

S’ha de verificar que el factor de seguretat a la volcada sigui major que 1.5 , valor que s’escolleix com a referència. El 
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Estabilitat a la volcada

 M

M

 FS

 

7.5 LLOSA DE TRANSICIÓ I MUR DE TORNADA

 

L’estrep es finalitzarà amb l’ejecució d’un mur 

Aquesta tindrà 5 metres de longitud , 30 cm de cantell i una pendent longitudinal del 5%. La cara superior de la llosa 

de transició s’ubicarà  sota la capa de ferm. L

inferior i ∅10 a 20 cm en la cara superior. Transversalment, la llosa portarà una armadura de 

cares. El detall es pot veure en els plànols de detall del projecte.

Per altra banda els murs de tornada tamb

aquestes dimensions les armadures estan bastant normalitzades, i es disposarà 3 

cara inferior i cèrcols ∅12 a 0.2m. En la cara de terres es disposarà 

cara exterior simplement  ∅ 12 a 0.2 també horitzontalment.
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yÉÐ/lo�,� � ∑ s.�v�*�l�vÚ�,/-�∑ s�ov���v�  

Estabilitat a la volcada 
 

   Mestabi 6.831,2 kN·m 

Mact 12.246,4 kN·m 

   FSvolcada 1,792 OK 

MUR DE TORNADA 

L’estrep es finalitzarà amb l’ejecució d’un mur de tornada per a retenir les terres de l’estrep i una llosa de transició. 

Aquesta tindrà 5 metres de longitud , 30 cm de cantell i una pendent longitudinal del 5%. La cara superior de la llosa 

de transició s’ubicarà  sota la capa de ferm. Les armadures a disposar es poden resumir en 

10 a 20 cm en la cara superior. Transversalment, la llosa portarà una armadura de 

cares. El detall es pot veure en els plànols de detall del projecte. 

Per altra banda els murs de tornada també es dimensionen de 30 cm d’espesor amb una longitud de 2.5 metres. Per 

aquestes dimensions les armadures estan bastant normalitzades, i es disposarà 3 ∅ 16 a la cara superior,  3 

12 a 0.2m. En la cara de terres es disposarà ∅ 16 a 0.2m horitzontalment mentres que a la 

12 a 0.2 també horitzontalment. 
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nir les terres de l’estrep i una llosa de transició. 

Aquesta tindrà 5 metres de longitud , 30 cm de cantell i una pendent longitudinal del 5%. La cara superior de la llosa 

mir en ∅20 a 20 cm en la cara 

10 a 20 cm en la cara superior. Transversalment, la llosa portarà una armadura de ∅10 a 20 cm a ambdues 

ensionen de 30 cm d’espesor amb una longitud de 2.5 metres. Per 

16 a la cara superior,  3 ∅ 12 a la 

a 0.2m horitzontalment mentres que a la 
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ANNEX- COMPROVACIÓ ESTATS 

PERDUES DE PRETENSAT 
 

 

 

Secció en buit 

 

  
Ac 0,2831

Ic 0,0397

Yg 0,5376

e -0,4801

v 0,5124

v' -0,5376

e' 0,4699

fckj( 7 dias) 40000000

fckj(28dias) 50000000

fctm 4071625

h 1,05

 

 
 

 
dp 0,9925

dp' 0,045

  

  

  
Paràmetres Perdues de Pretensat

 
a 

L 

Ep 190000

K 0,5

χχχχ    0,8

Eps cs -0,000316787

αααα    0,00001
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STATS LÍMITS TAULER 

 

Secció en servei composta interior ( biga+llosa)

   
831 m2 Ac 0,8148

0,0397 m4 Ic 0,1250586

0,5376 m Yg 0,9534

0,4801 m e -0,8959

0,5124 m v 0,3466

0,5376 m v' -0,9534

0,4699 m e' 0,0516

40000000 N/m2 fckj(7dias) 40000000

0000 N/m2 fckj(28dias) 50000000

4071625 N/m2 h 1,3

1,05 m 
  

   
0,9925 m dp 1,2425

0,045 m dp' 0,295

   

   

   
Paràmetres Perdues de Pretensat 

  

   
5 mm fck 50

15 m Ec,28 32902,45145

190000 N/mm2 Ec,7 26321,96116

0,5 
 

Tmax 30

0,8 
 

Ta 15

0,000316787 
 

n 5,774645707

0,00001 
 

Phi ( t, t0) 3,171846348
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Secció en servei composta interior ( biga+llosa) 

  
0,8148 m2 

 
0,1250586 m4 

 
0,9534 m 

 
0,8959 m 

 
0,3466 m 

 
0,9534 m 

 
0,0516 m 

 
40000000 N/m2 

 
50000000 N/m2 

 
1,3 N/m2 

 

  

  
1,2425 m 

 
0,295 m 

 

  

  

  

  

  
50 N/mm2 

 
2,45145 N/mm2 

 
26321,96116 N/mm2 

 
30 ºC 

 
15 ºC 

 
5,774645707   

 
3,171846348   
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Càlcul 

Secció 
(m) 

Nºcordons 
inferior 

Nº 
cordons 
superior 

Mpp 
(kN·m) 

Mpp+cm 
(kN·m) 

∆Pcuña 

(kN) 

σcp 
(MPa)

0 7 2 0 0,7605 141,87 5,9638

2,98 12 3 126,757 575,207 141,87 9,3305

2,98 12 3 126,757 574,35 141,87 9,3305

5,96 12 3 190,662 873,02 141,87 8,5576

5,96 12 3 190,662 873,26 141,87 8,5576

8,94 16 4 191,717 883,797 141,87 12,386

8,94 16 4 191,717 883,687 141,87 12,386

11,92 12 3 129,92 597,116 141,87 9,2922

11,92 12 3 129,92 598,996 141,87 9,2922

14,9 7 2 5,27274 3,1316 141,87 5,9

14,9 7 2 5,27274 1,6581 141,87 5,9

15 7 2 0 0,2769 141,87 5,9638

15 7 2 0 -0,047 141,87 5,9638

18,06 12 3 129,293 607,017 141,87 9,2998

18,06 12 3 129,293 604,046 141,87 9,2998

21,02 12 3 191,303 900,752 141,87 8,5499

21,02 12 3 191,303 900,284 141,87 8,5499

23,98 16 4 191,303 900,221 141,87 12,391

23,98 16 4 191,303 900,696 141,87 12,391

26,94 12 3 129,293 603,858 141,87 9,2998

26,94 12 3 129,293 606,838 141,87 9,2998

29,9 7 2 5,27274 3,0574 141,87 5,9

29,9 7 2 5,27274 1,5307 141,87 5,9

30 7 2 0 0,2021 141,87 5,9638
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σcp 
(MPa) 

∆Pelàstic 

(kN) 

∆Pcal 

(kN) 

σcgp 
(Mpa) 

σpr 
(Mpa) 

∆Pdif 

(kN) 

σ'cp 
(MPa) 

∆P'el 

(kN) 

σ'cgp 
(Mpa) 

σ'pr 
(Mpa) 

5,9638 42,18732 13,965 8,1698 99,576 155,367 -3,28528 0 0,9404 100,17 

9,3305 113,1482 23,94 10,363 97,632 321,704 -4,39499 0 1,91604 99,6 

9,3305 113,1482 23,94 10,369 97,632 321,893 -4,39499 0 1,91569 99,6 

8,5576 103,7764 23,94 8,2988 98,078 258,668 -3,63858 0 2,04483 99,6 

8,5576 103,7764 23,94 8,2971 98,078 258,615 -3,63858 0 2,04493 99,6 

12,386 200,2719 31,92 13,005 95,867 526,013 -5,38259 0 2,66065 99,6 

12,386 200,2719 31,92 13,006 95,867 526,045 -5,38259 0 2,6606 99,6 

9,2922 112,6842 23,94 10,209 97,654 317,004 -4,35754 0 1,92537 99,6 

9,2922 112,6842 23,94 10,196 97,654 316,589 -4,35754 0 1,92615 99,6 

5,9 41,73626 13,965 8,1562 99,613 155,148 -3,22287 0 0,94167 100,17 

5,9 41,73626 13,965 8,1667 99,613 155,337 -3,22287 0 0,94106 100,17 

5,9638 42,18732 13,965 8,1733 99,576 155,43 -3,28528 0 0,9402 100,17 

5,9638 42,18732 13,965 8,1756 99,576 155,471 -3,28528 0 0,94007 100,17 

9,2998 112,7762 23,94 10,138 97,65 314,795 -4,36496 0 1,9294 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,159 97,65 315,45 -4,36496 0 1,92818 99,6 

8,5499 103,6823 23,94 8,1009 98,083 252,581 -3,63099 0 2,05633 99,6 

8,5499 103,6823 23,94 8,1042 98,083 252,684 -3,63099 0 2,05614 99,6 

12,391 200,3528 31,92 12,887 95,865 521,157 -5,38748 0 2,66737 99,6 

12,391 200,3528 31,92 12,883 95,865 521,018 -5,38748 0 2,66757 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,16 97,65 315,492 -4,36496 0 1,9281 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,139 97,65 314,835 -4,36496 0 1,92933 99,6 

5,9 41,73626 13,965 8,1567 99,613 155,157 -3,22287 0 0,94164 100,17 

5,9 41,73626 13,965 8,1677 99,613 155,354 -3,22287 0 0,94101 100,17 

5,9638 42,18732 13,965 8,1738 99,576 155,439 -3,28528 0 0,94017 100,17 

∆P'dif 

(kN) 

Pki 

(kN) 

Pinf 

(kN) 

P'ki 

(kN) 

P'inf 

(kN) 

26,003 1077,94 922,574 208,728 182,725 

63,881 1908,41 1586,7 381,033 317,153 

63,87 1908,41 1586,51 381,033 317,164 

67,844 1917,78 1659,11 381,033 313,19 

67,847 1917,78 1659,16 381,033 313,187 

106,56 2542,42 2016,41 555,333 448,77 

106,56 2542,42 2016,38 555,333 448,772 

64,168 1908,87 1591,87 381,033 316,866 

64,192 1908,87 1592,28 381,033 316,842 

26,026 1078,39 923,244 208,728 182,702 

26,015 1078,39 923,055 208,728 182,713 

26 1077,94 922,511 208,728 182,729 

25,997 1077,94 922,47 208,728 182,731 

64,292 1908,78 1593,98 381,033 316,742 

64,254 1908,78 1593,33 381,033 316,779 

68,198 1917,87 1665,29 381,033 312,836 

68,192 1917,87 1665,19 381,033 312,842 

106,84 2542,34 2021,18 555,333 448,494 

106,85 2542,34 2021,32 555,333 448,486 

64,252 1908,78 1593,29 381,033 316,782 

64,289 1908,78 1593,94 381,033 316,744 

26,026 1078,39 923,235 208,728 182,703 

26,014 1078,39 923,039 208,728 182,714 

25,999 1077,94 922,502 208,728 182,729 
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Secció 
(m) 

Nºcordons 
inferior 

Nº 
cordons 
superior 

Mpp 
(kN·m) 

Mpp+cm 
(kN·m) 

∆Pcuña 

(kN) 

σcp 
(MPa)

30 7 2 0 0,0406 141,87 5,9638

33,08 12 3 129,293 599,279 141,87 9,2998

33,08 12 3 129,293 597,403 141,87 9,2998

36,06 12 3 191,303 883,866 141,87 8,5499

36,06 12 3 191,303 883,981 141,87 8,5499

39,04 16 4 191,303 873,364 141,87 12,391

39,04 16 4 191,303 873,129 141,87 12,391

42,02 12 3 129,293 574,399 141,87 9,2998

42,02 12 3 129,293 575,264 141,87 9,2998

45 7 2 0 0,7617 141,87 5,9638
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σcp 
(MPa) 

∆Pelàstic 

(kN) 

∆Pcal 

(kN) 

σcgp 
(Mpa) 

σpr 
(Mpa) 

∆Pdif 

(kN) 

σ'cp 
(MPa) 

∆P'el 

(kN) 

σ'cgp 
(Mpa) 

σ'pr 
(Mpa) 

5,9638 42,18732 13,965 8,175 99,576 155,46 -3,28528 0 0,94011 100,17 

9,2998 112,7762 23,94 10,193 97,65 316,501 -4,36496 0 1,92621 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,207 97,65 316,915 -4,36496 0 1,92543 99,6 

8,5499 103,6823 23,94 8,2218 98,083 256,304 -3,63099 0 2,04936 99,6 

8,5499 103,6823 23,94 8,221 98,083 256,278 -3,63099 0 2,04941 99,6 

12,391 200,3528 31,92 13,079 95,865 529,051 -5,38748 0 2,65629 99,6 

12,391 200,3528 31,92 13,081 95,865 529,12 -5,38748 0 2,65619 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,371 97,65 321,986 -4,36496 0 1,91594 99,6 

9,2998 112,7762 23,94 10,365 97,65 321,795 -4,36496 0 1,9163 99,6 

5,9638 42,18732 13,965 8,1698 99,576 155,367 -3,28528 0 0,94041 100,17 

∆P'dif 

(kN) 

Pki 

(kN) 

Pinf 

(kN) 

P'ki 

(kN) 

P'inf 

(kN) 

25,998 1077,94 922,481 208,728 182,73 

64,193 1908,78 1592,28 381,033 316,84 

64,17 1908,78 1591,86 381,033 316,864 

67,983 1917,87 1661,57 381,033 313,05 

67,985 1917,87 1661,59 381,033 313,049 

106,38 2542,34 2013,29 555,333 448,949 

106,38 2542,34 2013,22 555,333 448,953 

63,878 1908,78 1586,79 381,033 317,156 

63,889 1908,78 1586,98 381,033 317,145 

26,003 1077,94 922,574 208,728 182,725 
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COMPROVACIÓ ELU A FLEXIÓ SIMPLE 
 

Dades Secció

 Ac

Ic

Yg

e

v 

v'

e'

fckj(7dias)

fckj(28dias)

h

 

 
dp

dp'

ds

 

 

Secció Md As 

0 5,87E+00 

2,98 3140,3568 

2,98 3102,7131 

5,96 4306,2375 

5,96 4289,6797 

8,94 4307,6515 

8,94 4321,8425 

11,92 3137,3802 

11,92 3176,0378 

14,9 3,9276 

14,9 5,3143 

15 2,7929 

15 0,5598 

18,06 3,18E+03 

18,06 3,14E+03 

21,02 4341,3579 

21,02 4325,7766 

23,98 4325,2467 
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Dades Secció 

  

   Ac 0,8148 m2 

Ic 0,1250586 m4 

Yg 0,9534 m 

 -0,8959 m 

 0,3466 m 

v' -0,9534 m 

e' 0,0516 m 

fckj(7dias) 40000000 N/m2 

fckj(28dias) 50000000 N/m2 

h 1,3 N/m2 

  

  
dp 1,2425 m 

dp' 0,295 m 

ds 1,2425 m 

Ap y Mu 

804,22 980 0,036354916 2201,768428

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 2240 0,074008731 4413,277588

804,22 2240 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,27758

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,27758

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 2240 0,074008731 4413,277588
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Comprobació 

2201,768428 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 
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Secció Md As 

23,98 4341,1175 

26,94 3138,8074 

26,94 3179,5688 

29,9 3,6508 

29,9 5,4736 

30 2,6749 

30 0,5811 

33,08 3177,2319 

33,08 3137,8306 

36,06 4322,2259 

36,06 4308,145 

39,04 4288,5721 

39,04 4304,3313 

42,02 3098,2756 

42,02 3135,8215 

45 4,13E+00 
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Ap y Mu 

804,22 2240 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 2240 0,074008731 4413,277588

804,22 2240 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 1680 0,074008731 4413,277588

804,22 980 0,074008731 4413,277588
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4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 

4413,277588 OK 
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COMPROVACIÓ ELU A TALLANT 

 

Secció (m) Vrd (kN) σcd (Mpa) σcd/fcd cotg θe k Vu1 (kN)

0 -281,71 1,356527 0,0407 1,15463 1,0407 1535,776165

2,98 -47,046 2,33659 0,0701 1,25454 1,0701 1555,352541

2,98 89,153 2,336372 0,07009 1,25452 1,0701 1555,348924

5,96 313,16 2,420592 0,07262 1,26274 1,0726 

5,96 393,73 2,420653 0,07262 1,26274 1,0726 

8,94 589,42 3,025501 0,09077 1,32025 1,0908 1565,522742

8,94 669,86 3,025464 0,09076 1,32025 1,0908 1565,522249

11,92 902,85 2,342576 0,07028 1,25513 1,0703 1555,451474

11,92 1027,4 2,343055 0,07029 1,25517 1,0703 1555,459386

14,9 1395,6 1,357323 0,04072 1,15471 1,0407 1535,795312

14,9 52,137 1,357104 0,04071 1,15469 1,0407 1535,790038
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Dades Secció 
 

Dades materials 
 

      
Ac 0,8148 m2 Ap 2240 mm2 

Ic 0,1251 m4 Ap' 560 mm2 

Yg 0,9534 m fpyk 1700 N/mm2 

dp 1,2425 m fyd 500 N/mm2 

dp' 0,295 m fck 50 N/mm2 

ds 1,2425 m fpyd 1478,26 N/mm2 

b0 0,12 m fyd 434,783 N/mm2 

x 1,4012 
 

fcd 33,3333 N/mm2 

fcd1 20 N/mm2 fctm 4,07163 N/mm2 

Vu1 (kN) Comprobació 1 As ρl Aα(mm2) st ( mm) Vcu ( kN) Vsu (kN)

1535,776165 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,311 974,24922

1555,352541 OK 804,22 0,02 326,71 200 149,23 730,686915

1555,348924 OK 804,22 0,02 326,71 200 149,225 730,686915

1556,72223 OK 804,22 0,02 326,71 300 151,108 487,12461

1556,72321 OK 804,22 0,02 326,71 300 151,11 487,12461

1565,522742 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,637 730,686915

1565,522249 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,636 730,686915

1555,451474 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,364 974,24922

1555,459386 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,374 974,24922

1535,795312 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,328 974,24922

1535,790038 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,324 974,24922

Vsu (kN) Vu2 (kN) Comprovació 2 

974,24922 1101,559903 OK 

730,686915 879,916709 OK 

730,686915 879,911821 OK 

487,12461 638,2331057 OK 

487,12461 638,2344696 OK 

730,686915 895,3241963 OK 

730,686915 895,3233599 OK 

974,24922 1123,612878 OK 

974,24922 1123,623595 OK 

974,24922 1401,577695 OK 

974,24922 1401,572793 OK 
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Secció (m) Vrd (kN) σcd (Mpa) σcd/fcd cotg θe k Vu1 (kN)

15 55,996 1,356455 0,04069 1,15462 1,0407 1535,774434

15 252,82 1,356407 0,04069 1,15462 1,0407 1535,773274

18,06 -57,696 2,345021 0,07035 1,25537 1,0704 1555,491832

18,06 83,482 2,344264 0,07033 1,25529 1,0703 1555,479332

21,02 316,1 2,427744 0,07283 1,26343 1,0728 

21,02 399,46 2,427625 0,07283 1,26342 1,0728 1556,835086

23,98 598,8 3,031023 0,09093 1,32077 1,0909 1565,595456

23,98 679,54 3,031184 0,09094 1,32078 1,0909 1565,597583

26,94 913,35 2,344216 0,07033 1,25529 1,0703 1555,478542

26,94 1037,3 2,344975 0,07035 1,25536 1,0703 1555,491077

29,9 1405,2 1,357312 0,04072 1,15471 1,0407 1535,795046

29,9 54,899 1,357085 0,04071 1,15469 1,0407 1535,789582

30 58,758 1,356444 0,04069 1,15462 1,0407 1535,774166

30 256,88 1,35642 0,04069 1,15462 1,0407 1535,773588

33,08 -50,568 2,343048 0,07029 1,25517 1,0703 1555,459272

33,08 91,378 2,34257 0,07028 1,25513 1,0703 1555,451375

36,06 323,16 2,423438 0,0727 1,26301 1,0727 1556,767939

36,06 406,36 2,423468 0,0727 1,26302 1,0727 

39,04 603,36 3,021893 0,09066 1,31992 1,0907 1565,475154

39,04 681,43 3,021813 0,09065 1,31991 1,0907 1565,474104

42,02 905,12 2,336705 0,0701 1,25455 1,0701 1555,354432

42,02 1019,3 2,336925 0,07011 1,25457 1,0701 

45 1342,2 1,356528 0,0407 1,15463 1,0407 

Annex 8. Càlcul Estructural  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                60 

Vu1 (kN) Comprobació 1 As ρl Aα(mm2) st ( mm) Vcu ( kN) Vsu (kN)

1535,774434 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,309 974,24922

1535,773274 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,308 974,24922

1555,491832 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,418 974,24922

1555,479332 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,401 974,24922

1556,837 OK 804,22 0,02 326,71 150 151,268 974,24922

1556,835086 OK 804,22 0,02 326,71 200 151,266 730,686915

1565,595456 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,761 730,686915

1565,597583 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,764 730,686915

1555,478542 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,4 974,24922

1555,491077 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,417 974,24922

1535,795046 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,328 974,24922

1535,789582 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,323 974,24922

1535,774166 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,309 974,24922

1535,773588 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,308 974,24922

1555,459272 OK 804,22 0,02 326,71 200 149,374 730,686915

1555,451375 OK 804,22 0,02 326,71 200 149,364 730,686915

1556,767939 OK 804,22 0,02 326,71 200 151,172 730,686915

1556,76841 OK 804,22 0,02 326,71 200 151,173 730,686915

1565,475154 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,557 730,686915

1565,474104 OK 804,22 0,02 326,71 200 164,555 730,686915

1555,354432 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,232 974,24922

1555,35808 OK 804,22 0,02 326,71 150 149,237 974,24922

1535,77617 OK 804,22 0,02 326,71 150 127,311 974,24922

Vsu (kN) Vu2 (kN) Comprovació 2 

974,24922 1101,558294 OK 

974,24922 1101,557217 OK 

974,24922 1123,667567 OK 

974,24922 1123,650623 OK 

974,24922 1125,517661 OK 

730,686915 881,9526856 OK 

730,686915 895,4476862 OK 

730,686915 895,4513015 OK 

974,24922 1123,649553 OK 

974,24922 1123,666543 OK 

974,24922 1421,577448 OK 

974,24922 1101,57237 OK 

974,24922 1101,558045 OK 

974,24922 1101,557508 OK 

730,686915 880,0611371 OK 

730,686915 880,0504396 OK 

730,686915 881,8590645 OK 

730,686915 881,8597203 OK 

730,686915 895,2434917 OK 

730,686915 895,2417118 OK 

974,24922 1123,481571 OK 

974,24922 1123,486501 OK 

974,24922 1401,559907 OK 
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COMPROVACIÓ ELS DE FISURACIÓ 

  Secció en buit 

 Ac 

Ic 

Yg 

e 

v 

v' 

e' 

fckj( 7 dias) 

fckj(28dias) 

fctm 

h 

 

Secció (m) Pki (N) Pki' (N) Pinf (N) Pinf' (N) Mpp (N·m)

0 1077941 208728,3 922573,57 182724,9 

2,98 1908405 381033,3 1586701,2 317152,7 126756,61

2,98 1908405 381033,3 1586512,3 317163,6 126756,61

5,96 1917777 381033,3 1659108,9 313189,7 190662,188

5,96 1917777 381033,3 1659161,6 313186,7 190662,188

8,94 2542421 555333,3 2016408,4 448769,9 191716,736

8,94 2542421 555333,3 2016376,1 448771,8 191716,736

11,92 1908869 381033,3 1591865,3 316865,5 129920,252

11,92 1908869 381033,3 1592279,6 316841,7 129920,252

14,9 1078392 208728,3 923244,44 182702,3 5272,7375
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Secció en servei 

 0,2831 m2 Ac 0,8148 m2 

0,0397 m4 Ic 0,1250586 m4 

0,5376 m Yg 0,9534 m 

-0,4801 m e -0,8959 m 

0,5124 m v 0,3466 m 

-0,5376 m v' -0,9534 m 

0,4699 m e' 0,0516 m 

40000000 N/m2 fckj(7dias) 40000000 N/m2 

50000000 N/m2 fckj(28dias) 50000000 N/m2 

4071625 N/m2 fctm 4071625 N/m2 

1,05 m h 1,3 m 

Mpp (N·m) Mpocpro (N·m) Mfrec (N·m) 

s1 
(Mpa) Compr.1 

s2 
(Mpa) Compr.2

0 3843,5 1749,1 -1,112 OK 10,795 OK 

126756,61 2151091,9 1456191,5 -0,229 OK 17,364 OK 

126756,61 2125910,4 1444169,1 -0,229 OK 17,364 OK 

190662,188 2958127 2045538,8 0,570 OK 16,598 OK 

190662,188 2947112,4 2040758,8 0,570 OK 16,598 OK 

191716,736 2960147,3 2052238,4 0,425 OK 22,696 OK 

191716,736 2969597 2056933,3 0,425 OK 22,696 OK 

129920,252 2151298,4 1468480 -0,189 OK 17,326 OK 

129920,252 2177258,1 1481587,3 -0,189 OK 17,326 OK 

5272,7375 2331 1307,3 -1,046 OK 10,728 OK 

Compr.2 

s3 
(Mpa) Compr.3 

s4 
(Mpa) Compr.4 

-0,693 OK 6,84 OK 

4,758 OK 0,68 OK 

4,689 OK 0,77 OK 

6,900 OK -3,25 OK 

6,869 OK -3,22 OK 

6,774 OK -0,73 OK 

6,800 OK -0,76 OK 

4,752 OK 0,63 OK 

4,824 OK 0,53 OK 

-0,698 OK 6,85 OK 
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Secció (m) Pki (N) Pki' (N) Pinf (N) Pinf' (N) Mpp (N·m)

14,9 1078392 208728,3 923054,96 182713,2 5272,7375

15 1077941 208728,3 922511,38 182728,5 

15 1077941 208728,3 922469,73 182730,9 

18,06 1908777 381033,3 1593981,7 316741,6 129293,186

18,06 1908777 381033,3 1593326,6 316779,3 129293,186

21,02 1917871 381033,3 1665289,9 312835,8 191303,41

21,02 1917871 381033,3 1665186,7 312841,8 191303,41

23,98 2542341 555333,3 2021183,3 448494 191303,41

23,98 2542341 555333,3 2021323,1 448486 191303,41

26,94 1908777 381033,3 1593285,3 316781,7 129293,186

26,94 1908777 381033,3 1593942,1 316743,9 129293,186

29,9 1078392 208728,3 923234,89 182702,8 5272,7

29,9 1078392 208728,3 923038,58 182714,1 5272,7375

30 1077941 208728,3 922501,76 182729,1 

30 1077941 208728,3 922480,99 182730,3 

33,08 1908777 381033,3 1592275,9 316839,8 129293,186

33,08 1908777 381033,3 1591862,3 316863,7 129293,186

36,06 1917871 381033,3 1661567,5 313050,2 191303,41

36,06 1917871 381033,3 1661592,8 313048,7 191303,41

39,04 2542341 555333,3 2013289,5 448948,7 191303,41

39,04 2542341 555333,3 2013220,6 448952,6 191303,41

42,02 1908777 381033,3 1586791,3 317155,7 129293,186

42,02 1908777 381033,3 1586981,9 317144,7 129293,186

45 1077941 208728,3 922573,72 182724,9 
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Mpp (N·m) Mpocpro (N·m) Mfrec (N·m) 

s1 
(Mpa) Compr.1 

s2 
(Mpa) Compr.2

5272,7375 3389,4 2998,9 -1,046 OK 10,728 OK 

0 1889,6 1157,6 -1,112 OK 10,795 OK 

0 369 194,8 -1,112 OK 10,795 OK 

129293,186 2181257,6 1486487,4 -0,197 OK 17,334 OK 

93,186 2153676,1 1472292,3 -0,197 OK 17,334 OK 

191303,41 2984313,8 2070913,4 0,578 OK 16,590 OK 

191303,41 2973879,4 2065556,6 0,578 OK 16,590 OK 

191303,41 2973519,8 2065352 0,420 OK 22,700 OK 

191303,41 2984147,9 2070733,6 0,420 OK 22,700 OK 

129293,186 2152924,1 1471591,7 -0,197 OK 17,334 OK 

129293,186 2180396,3 1485799,5 -0,197 OK 17,334 OK 

5272,7375 2153,3 1358,4 -1,046 OK 10,728 OK 

5272,7375 3507,5 3112 -1,046 OK 10,728 OK 

0 1803,5 1076,2 -1,112 OK 10,795 OK 

0 383,8 203,1 -1,112 OK 10,795 OK 

129293,186 2178082,5 1482425,6 -0,197 OK 17,334 OK 

129293,186 2151627,4 1469319,9 -0,197 OK 17,334 OK 

191303,41 2969870,5 2057371,8 0,578 OK 16,590 OK 

191303,41 2960494,7 2052691,7 0,578 OK 16,590 OK 

191303,41 2946384,4 2040991,3 0,420 OK 22,700 OK 

191303,41 2956867,1 2045784,3 0,420 OK 22,700 OK 

129293,186 2122957 1444255,2 -0,197 OK 17,334 OK 

129293,186 2148074,1 1456291,5 -0,197 OK 17,334 OK 

0 2686 1748,9 -1,112 OK 10,795 OK 

Compr.2 

s3 
(Mpa) Compr.3 

s4 
(Mpa) Compr.4 

-0,695 OK 6,83 OK 

-0,698 OK 6,84 OK 

-0,702 OK 6,85 OK 

4,832 OK 0,51 OK 

4,757 OK 0,61 OK 

6,964 OK -3,40 OK 

6,936 OK -3,36 OK 

6,805 OK -0,79 OK 

6,834 OK -0,83 OK 

4,755 OK 0,61 OK 

4,830 OK 0,51 OK 

-0,698 OK 6,85 OK 

-0,694 OK 6,83 OK 

-0,698 OK 6,84 OK 

-0,702 OK 6,85 OK 

4,826 OK 0,52 OK 

4,753 OK 0,62 OK 

6,929 OK -3,32 OK 

6,903 OK -3,29 OK 

6,740 OK -0,66 OK 

6,769 OK -0,70 OK 

4,680 OK 0,77 OK 

4,750 OK 0,68 OK 

-0,696 OK 6,84 OK 
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ANNEX- RESULTATS  MODEL 

ENVOLUPANT  ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

Secció pont sencera: 
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MODEL SAP-2000 (RECORDAR DE

LTIM (ELU) 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

DE CANVIAR-HO) 
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Secció composta interior (secció biga + llosa):
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secció biga + llosa): 
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Secció composta intermitja ( biga i

Secció composta exterior ( biga exterior + llosa)
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Secció composta intermitja ( biga intermitja +llosa ) 

Secció composta exterior ( biga exterior + llosa) 
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ENVOLUPANT  ESTAT LÍMIT DE SERVEI EN COMBINACIÓ 

Secció pont sencera: 

 

 

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

ERVEI EN COMBINACIÓ POC PROBABLE: 
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Secció composta interior (secció biga + llosa):
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Secció composta interior (secció biga + llosa): 
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Secció composta intermitja ( biga intermitja +llosa )
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a intermitja +llosa ) 
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Secció composta exterior ( biga exterior + llosa)

ENVOLUPANT  ESTAT LÍMIT DE SERVEI EN COMBINACIÓ 

 

Secció pont sencera 
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Secció composta exterior ( biga exterior + llosa) 

ERVEI EN COMBINACIÓ FREQÜENT: 
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Secció composta interior (secció biga + llosa):

 

 

Secció composta intermitja ( biga intermitja + llosa)
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Secció composta interior (secció biga + llosa): 

a ( biga intermitja + llosa) 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

 

 

 



                                   Annex 8. Càlcul Estructural

 
                                                                     

72 

Secció composta exterior ( biga exterior + llosa)
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Secció composta exterior ( biga exterior + llosa) 
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Table:  Base Reactions, Part 1 of 3

OutputCase CaseType StepType

   

Envolupant 
ELU 

Combination Max

Envolupant 
ELU 

Combination Min 

EnvolupantE
LSpp 

Combination Max

EnvolupantE
LSpp 

Combination Min 

EnvolupantE
LSfrec 

Combination Max

EnvolupantE
LSfrec 

Combination Min 

 
 
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3

OutputCase StepType GlobalX

  

Envolupant 
ELU 

Max 0,00000

Envolupant 
ELU 

Min 0,00000

EnvolupantE
LSpp 

Max 0,00000

EnvolupantE
LSpp 

Min 0,00000

EnvolupantE
LSfrec 

Max 0,00000

EnvolupantE
LSfrec 

Min 0,00000

 
 
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3

Table:  Base Reactions, Part 3 of 3

OutputCase StepType YCentroidF

  

Envolupant 
ELU 

Max 21395,78366

Envolupant 
ELU 

Min -3363233,1

EnvolupantE
LSpp 

Max 15734,19939

EnvolupantE
LSpp 

Min -2240685,03

EnvolupantE
LSfrec 

Max 14704,03688
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Table:  Base Reactions, Part 1 of 3  
Table:  Base Reactions, Part 1 of 3 

StepType  GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX

KN KN KN 

Max 6,899E-13 6,300E-06 15959,575 10155,8418

 4,355E-13 -6,822E-06 10628,876 -571,4330

Max 4,943E-13 4,151E-06 11478,573 7044,2210

 3,226E-13 -4,601E-06 7873,243 -124,0098

Max 3,988E-13 4,397E-07 9324,562 5198,5513

 3,226E-13 -1,340E-06 7873,251 1496,4904

Table:  Base Reactions, Part 2 of 3  
Table:  Base Reactions, Part 2 of 3 

GlobalX  GlobalY GlobalZ XCentroidF
X 

YCentroidF

m m m m 

0,00000 0,00000 0,00000 142,98224 1111,11022

0,00000 0,00000 0,00000 91,28112 

0,00000 0,00000 0,00000 102,07151 740,89015

0,00000 0,00000 0,00000 67,60410 

0,00000 0,00000 0,00000 77,71999 740,39015

0,00000 0,00000 0,00000 67,50017 

Table:  Base Reactions, Part 3 of 3  
Table:  Base Reactions, Part 3 of 3  

YCentroidF
Y 

ZCentroidF
Y 

XCentroidF
Z 

YCentroidF
Z 

ZCentroidFZ

m m m m 

21395,78366 -44,55000 196,33305 11565289,50 -40,91872

3363233,1 -64,12500 124,87595 -6457,34340 -65,97814

15734,19939 -32,40000 137,63874 7710193,10 -29,49124

2240685,03 -45,45000 90,00068 -4304,79806 -46,19752

14704,03688 -27,00000 115,13852 7710192,77 -22,12089
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GlobalMX  GlobalMY GlobalMZ 

KN-m KN-m KN-m 

10155,8418 -239149,801 1,933E-04 

571,4330 -398516,60 -1,639E-04 

7044,2210 -177148,050 1,278E-04 

124,0098 -284552,033 -1,104E-04 

5198,5513 -177148,347 1,715E-05 

1496,4904 -228699,399 -3,112E-05 

YCentroidF
X 

ZCentroidF
X 

XCentroidF
Y 

m m m 

1111,11022 -44,54575 157,72936 

2,47179 -64,12453 -317,95302 

740,89015 -32,39717 111,61258 

1,79786 -45,44968 -205,50901 

740,39015 -27,00000 89,93006 

1,50000 -36,44968 -205,50901 

ZCentroidFZ  

m 

40,91872 

65,97814 

29,49124 

46,19752 

22,12089 
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Table:  Base Reactions, Part 3 of 3

OutputCase StepType YCentroidF

  

EnvolupantE
LSfrec 

Min -2240685,03

 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,9600

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000
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Table:  Base Reactions, Part 3 of 3  

YCentroidF
Y 

ZCentroidF
Y 

XCentroidF
Z 

YCentroidF
Z 

ZCentroidFZ

m m m m 

2240685,03 -36,45000 67,50045 -860,23117 -38,82717

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4  
Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

,92000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Combination 
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ZCentroidFZ  

m 

38,82717 

StepType P V2 

 KN KN 

Max -5,525 -3438,759 

Min 5,508 -1277,460 

Max 5,471 -586,410 

Min -5,472 -2528,827 

Max -5,481 -2358,761 

Min 5,472 -453,896 

Max 5,429 334,671 

Min -5,420 -1473,864 

Max -5,433 -1316,317 

Min 5,433 479,705 

Max 5,408 1316,446 

Min -5,403 -479,593 

Max -5,422 -334,561 

Min 5,408 1473,994 

Max 5,395 2358,896 

Min -5,397 454,002 

Max -5,393 586,518 

Min 5,391 2528,960 

Max 5,375 3438,893 

Min -5,373 1277,566 

Max -0,054 -22,707 

Min -1,721E-11 -17,147 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Combination 
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StepType P V2 

 KN KN 

Max -4,213E-12 2,150E-03 

Min -0,052 -5,294E-03 

Max -2,300E-10 -6,429E-04 

Min 2,826E-03 9,186E-10 

Max 2,092E-03 13,571 

Min -1,912E-03 13,569 

Max -1,857 -3431,885 

Min 1,858 -1268,950 

Max 1,865 -579,299 

Min -1,866 -2520,567 

Max -1,864 -2350,839 

Min 1,862 -449,054 

Max 1,866 335,827 

Min -1,867 -1470,265 

Max -1,866 -1312,969 

Min 1,866 480,691 

Max 1,877 1313,423 

Min -1,877 -480,246 

Max -1,878 -335,382 

Min 1,879 1470,719 

Max 1,891 2351,294 

Min -1,890 449,498 

Max -1,892 581,931 

Min 1,893 2521,022 

Max 1,899 3426,460 

Min -1,896 1268,974 

Max -4,911E-03 -22,707 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Combination 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Combination 
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StepType P V2 

 KN KN 

Min 8,182E-03 -17,146 

Max 2,322E-03 2,842E-04 

Min -1,950E-10 -1,611E-03 

Max -1,622E-03 -7,303E-10 

Min 4,170E-04 2,722E-03 

Max 3,485E-03 13,579 

Min -7,620E-03 13,570 

Max -3,925 -3444,729 

Min 3,923 -1277,581 

Max 3,909 -584,022 

Min -3,912 -2528,915 

Max -3,910 -2358,851 

Min 3,916 -453,598 

Max 3,888 334,966 

Min -3,890 -1473,949 

Max -3,892 -1316,401 

Min 3,890 479,998 

Max 3,877 1316,730 

Min -3,871 -479,668 

Max -3,874 -334,636 

Min 3,875 1474,277 

Max 3,849 2359,178 

Min -3,847 453,928 

Max -3,856 586,444 

Min 3,854 2529,242 

Max 3,830 3439,176 

Min -3,828 1277,492 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Max -3,683 -2395,703 

Min 3,672 -946,268 

Max 3,647 -447,715 

Min -3,648 -1747,801 

Max -3,654 -1634,424 

Min 3,648 -359,372 

Max 3,619 204,192 

Min -3,614 -1003,211 

Max -3,622 -898,180 

Min 3,622 300,881 

Max 3,605 898,276 

Min -3,602 -300,798 

Max -3,615 -204,110 

Min 3,606 1003,307 

Max 3,597 1634,523 

Min -3,598 359,452 

Max -3,595 447,796 

Min 3,594 1747,899 

Max 3,584 2395,802 

Min -3,582 946,347 

Max -0,036 -16,523 

Min -1,441E-11 -12,702 

Max -5,720E-12 1,433E-03 

Min -0,035 -3,529E-03 

Max -1,533E-10 -4,286E-04 

Min 1,884E-03 6,007E-10 

Max 1,395E-03 10,052 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,0200

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Min -1,275E-03 10,051 

Max -1,238 -2390,431 

Min 1,239 -939,963 

Max 1,243 -442,597 

Min -1,244 -1741,882 

Max -1,243 -1628,730 

Min 1,241 -355,767 

Max 1,244 205,086 

Min -1,245 -1000,677 

Max -1,244 -895,813 

Min 1,244 301,662 

Max 1,251 896,119 

Min -1,251 -301,364 

Max -1,252 -204,788 

Min 1,252 1000,983 

Max 1,261 1629,036 

Min -1,260 356,065 

Max -1,261 444,353 

Min 1,262 1742,188 

Max 1,266 2386,817 

Min -1,264 939,981 

Max -3,274E-03 -16,523 

Min 5,454E-03 -12,701 

Max 1,548E-03 1,894E-04 

Min -1,333E-10 -1,074E-03 

Max -1,081E-03 -4,589E-10 

Min 2,780E-04 1,815E-03 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Combination 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Combination 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Max 2,324E-03 10,058 

Min -5,080E-03 10,052 

Max -2,617 -2399,691 

Min 2,615 -946,357 

Max 2,606 -446,131 

Min -2,608 -1747,867 

Max -2,607 -1634,492 

Min 2,611 -359,181 

Max 2,592 204,381 

Min -2,593 -1003,277 

Max -2,595 -898,245 

Min 2,593 301,069 

Max 2,585 898,457 

Min -2,581 -300,856 

Max -2,583 -204,168 

Min 2,583 1003,489 

Max 2,566 1634,703 

Min -2,565 359,395 

Max -2,571 447,739 

Min 2,569 1748,079 

Max 2,553 2395,982 

Min -2,552 946,290 

Max -0,737 -1835,729 

Min 0,734 -946,277 

Max 0,729 -483,994 

Min -0,730 -1302,922 

Max -0,731 -1242,922 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Min 0,730 -423,994 

Max 0,724 74,536 

Min -0,723 -710,115 

Max -0,724 -650,115 

Min 0,724 134,536 

Max 0,721 650,208 

Min -0,720 -134,451 

Max -0,723 -74,451 

Min 0,721 710,208 

Max 0,719 1243,015 

Min -0,720 424,079 

Max -0,719 484,079 

Min 0,719 1303,015 

Max 0,717 1835,822 

Min -0,716 946,361 

Max -7,209E-03 -13,853 

Min -1,662E-11 -12,702 

Max -1,220E-11 2,866E-04 

Min -6,970E-03 -7,059E-04 

Max -1,216E-10 -8,571E-05 

Min 3,768E-04 4,455E-10 

Max 2,790E-04 10,052 

Min -2,549E-04 10,052 

Max -0,248 -1828,592 

Min 0,248 -939,964 

Max 0,249 -479,368 

Min -0,249 -1298,555 
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BridgeObj SectCutNu
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Distance

  

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Max -0,249 -1238,555 

Min 0,248 -420,462 

Max 0,249 75,528 

Min -0,249 -708,519 

Max -0,249 -648,519 

Min 0,249 135,528 

Max 0,250 648,545 

Min -0,250 -135,510 

Max -0,250 -75,510 

Min 0,250 708,545 

Max 0,252 1238,581 

Min -0,252 420,480 

Max -0,252 480,480 

Min 0,252 1298,581 

Max 0,253 1828,618 

Min -0,253 939,982 

Max -6,548E-04 -13,853 

Min 1,091E-03 -12,702 

Max 3,096E-04 3,789E-05 

Min -9,289E-11 -2,148E-04 

Max -2,163E-04 -2,431E-10 

Min 5,559E-05 3,630E-04 

Max 4,647E-04 10,053 

Min -1,016E-03 10,052 

Max -0,523 -1835,810 

Min 0,523 -946,358 

Max 0,521 -483,024 
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BridgeObj SectCutNu
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Distance

  

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

 
 
Table:  Bridge Objec t Forces, Part 2 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 1 of 4 

Distance  LocType OutputCase CaseType Step

m    

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Combination 

t Forces, Part 2 of 4  
Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

StepType P V2 

 KN KN 

Min -0,522 -1303,003 

Max -0,521 -1243,003 

Min 0,522 -424,070 

Max 0,518 74,460 

Min -0,519 -710,196 

Max -0,519 -650,196 

Min 0,519 134,460 

Max 0,517 650,128 

Min -0,516 -134,527 

Max -0,517 -74,527 

Min 0,517 710,128 

Max 0,513 1242,935 

Min -0,513 424,003 

Max -0,514 484,003 

Min 0,514 1302,935 

Max 0,511 1835,742 

Min -0,510 946,291 

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

-34,880 -4291,2188 188,3825 

34,905 3322,0944 -188,3841 

34,114 3037,1477 -291,1705 

-34,114 -3735,1735 291,1446 

-5,752 -3487,4319 291,1673 

5,739 2951,6478 -291,1953 
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BridgeObj SectCutNu
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Distance

  

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,9000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,0600

PontMargalef 17 18,06000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Max 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Min 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Max 

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Min 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 6,308E

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Max -2,

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8,374E

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min -4,300E

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

5,318 2853,6447 -307,5968 

-5,316 -3064,6404 307,6015 

-23,070 -2864,5557 307,5915 

23,060 2815,4207 -307,6075 

23,616 2939,8774 -237,9941 

-23,601 -2667,9444 237,9996 

-51,980 -2708,9350 237,9876 

51,977 3142,5462 -237,9824 

52,429 3555,8178 -82,1982 

-52,444 -2797,9142 82,2052 

-80,772 -2878,4332 82,2086 

80,778 3798,4499 -82,2131 

81,143 4343,3919 -159,1820 

-81,145 -3151,6062 159,2064 

-0,028 -0,0634 4,499E-10 

6,308E-11 0,0442 -0,2190 

0,022 0,0090 -0,1545 

-0,082 -0,0337 6,768E-10 

2,564E-11 -4,144E-04 0,0160 

0,010 0,0104 -7,532E-10 

8,374E-03 0,0144 -0,0041 

4,300E-11 -0,0021 0,0175 

-58,408 -4326,0361 3,7891 

58,412 3254,0723 -3,7895 

58,412 2978,9880 -169,1565 

-58,411 -3780,7865 169,1489 

-30,014 -3538,1828 169,1472 
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PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,9400

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 7,105E

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 7,247E

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Max -3,991E

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min -3,626E

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Min 
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V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

30,015 2896,1512 -169,1401 

29,993 2808,3505 -257,9788 

-29,991 -3127,3566 257,9746 

-1,588 -2925,3641 257,9724 

1,586 2767,3690 -257,9683 

1,601 2925,7764 -262,6862 

-1,605 -2767,4505 262,6845 

-26,802 -2808,1349 262,6880 

26,800 3127,3989 -262,6843 

26,819 3538,0380 -183,3536 

-26,819 -2896,0513 183,3565 

-55,210 -2975,5451 183,3713 

55,209 3778,9106 -183,3612 

55,238 4317,8536 -19,9452 

-55,244 -3243,7038 19,9522 

-0,030 -0,0270 4,163E-10 

7,105E-03 0,0247 -0,0105 

7,247E-11 0,0179 -0,0325 

-0,016 -0,0181 0,0166 

3,991E-11 -5,953E-09 0,0094 

0,025 0,0230 -4,856E-10 

0,035 0,0261 -0,0330 

3,626E-11 -4,421E-09 0,0451 

-60,283 -4347,4155 8,4524 

60,282 3158,0159 -8,4533 

59,979 2877,8746 -170,6687 

-59,969 -3796,0073 170,6771 
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PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Max 

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Min 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Max 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Min 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

-31,593 -3551,5633 170,6741 

31,601 2793,9358 -170,6601 

31,356 2705,0050 -264,5354 

-31,363 -3138,2824 264,5463 

-2,963 -2937,7057 264,5525 

2,973 2666,1711 -264,5501 

2,621 2863,0221 -272,8288 

-2,632 -2813,4559 272,8468 

-25,771 -2859,0558 272,8410 

25,781 3070,4108 -272,8194 

26,187 3493,0582 -195,3610 

-26,177 -2957,1237 195,3644 

-54,523 -3042,6657 195,3546 

54,528 3740,7751 -195,3570 

54,839 4296,8983 -32,5169 

-54,833 -3327,5293 32,5100 

-23,253 -2857,5765 125,5883 

23,270 2218,2069 -125,5894 

22,743 2028,2424 -194,1136 

-22,743 -2486,8797 194,0964 

-3,835 -2321,7186 194,1116 

3,826 1971,2425 -194,1302 

3,545 1905,9071 -205,0645 

-3,544 -2039,8576 205,0676 

-15,380 -1906,4678 205,0610 

15,374 1880,4244 -205,0717 

15,744 1963,3955 -158,6627 
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PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 4,224E

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max -1,769E

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 6,753E

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5,583E

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min -2,983E

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

-15,734 -1775,3936 158,6664 

-34,653 -1802,7207 158,6584 

34,651 2098,5081 -158,6549 

34,953 2374,0225 -54,7988 

-34,963 -1862,0401 54,8035 

-53,848 -1915,7195 54,8057 

53,852 2535,7772 -54,8087 

54,095 2899,0719 -106,1213 

-54,096 -2097,8348 106,1376 

-0,019 -0,0423 2,944E-10 

4,224E-11 0,0294 -0,1460 

0,015 0,0060 -0,1030 

-0,055 -0,0225 4,450E-10 

1,769E-11 -2,763E-04 0,0106 

6,753E-03 0,0069 -5,044E-10 

5,583E-03 0,0096 -0,0027 

2,983E-11 -0,0014 0,0117 

-38,939 -2884,0239 2,5261 

38,941 2169,3817 -2,5263 

38,941 1985,9922 -112,7710 

-38,941 -2520,5242 112,7659 

-20,009 -2358,7884 112,7648 

20,010 1930,7676 -112,7600 

19,995 1872,2338 -171,9859 

-19,994 -2084,9042 171,9830 

-1,059 -1950,2426 171,9816 

1,057 1844,9128 -171,9789 
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PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,9800

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 4,737E

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 4,917E

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max -2,537E

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min -2,355E

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 
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V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

1,067 1950,5177 -175,1241 

-1,070 -1844,9669 175,1230 

-17,868 -1872,0898 175,1254 

17,867 2084,9327 -175,1229 

17,879 2358,6922 -122,2358 

-17,879 -1930,7007 122,2377 

-36,807 -1983,6966 122,2475 

36,806 2519,2739 -122,2408 

36,825 2878,5692 -13,2968 

-36,829 -2162,4691 13,3014 

-0,020 -0,0180 2,744E-10 

4,737E-03 0,0164 -0,0070 

4,917E-11 0,0119 -0,0216 

-0,011 -0,0120 0,0110 

2,537E-11 -4,118E-09 0,0063 

0,017 0,0153 -3,234E-10 

0,023 0,0174 -0,0220 

2,355E-11 -2,921E-09 0,0301 

-40,189 -2901,7453 5,6350 

40,188 2102,1163 -5,6355 

39,986 1915,3555 -113,7791 

-39,979 -2534,1398 113,7848 

-21,062 -2371,1771 113,7828 

21,068 1859,3962 -113,7734 

20,904 1800,1091 -176,3569 

-20,908 -2095,6565 176,3642 

-1,975 -1961,9387 176,3683 
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PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

4000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 
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V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

1,982 1774,2198 -176,3668 

1,747 1905,4538 -181,8858 

-1,755 -1879,1055 181,8979 

-17,181 -1909,5055 181,8940 

17,187 2043,7129 -181,8796 

17,458 2325,4779 -130,2407 

-17,451 -1974,8841 130,2429 

-36,349 -2031,9121 130,2364 

36,352 2490,6225 -130,2380 

36,559 2861,3713 -21,6779 

-36,556 -2221,8211 21,6733 

-4,651 -2183,1850 25,1177 

4,654 1043,5761 -25,1179 

4,549 1082,3689 -38,8227 

-4,549 -1920,3031 38,8193 

-0,767 -1802,1782 38,8223 

0,765 1141,8912 -38,8260 

0,709 1260,9934 -41,0129 

-0,709 -1566,2447 41,0135 

-3,076 -1448,3901 41,0122 

3,075 1320,4478 -41,0143 

3,149 1486,7530 -31,7325 

-3,147 -1261,2444 31,7333 

-6,931 -1201,9655 31,7317 

6,930 1604,6606 -31,7310 

6,991 1840,6009 -10,9598 

-6,993 -1083,2291 10,9607 
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PontMargalef 9 11,920

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -3,770E

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 2,952E

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 2,923E

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -1,460E

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 1,351E

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 1,117E

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min -2,152E

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

-10,770 -1023,5863 10,9611 

10,770 1958,5198 -10,9617 

10,819 2220,4489 -21,2243 

-10,819 -983,1372 21,2275 

3,770E-03 -0,0085 2,257E-10 

2,952E-11 0,0059 -0,0292 

2,923E-03 0,0012 -0,0206 

-0,011 -0,0045 3,496E-10 

1,460E-11 -5,525E-05 0,0021 

1,351E-03 0,0014 -4,147E-10 

1,117E-03 0,0019 -5,477E-04 

2,152E-11 -2,775E-04 0,0023 

-7,788 -2190,2710 0,5052 

7,788 1019,1390 -0,5053 

7,788 1061,6389 -22,5542 

-7,788 -1933,2349 22,5532 

-4,002 -1816,3312 22,5530 

4,002 1118,2317 -22,5520 

3,999 1235,9974 -34,3972 

-3,999 -1584,2044 34,3966 

-0,212 -1468,2498 34,3963 

0,211 1294,8159 -34,3958 

0,213 1468,6032 -35,0248 

-0,214 -1294,6006 35,0246 

-3,574 -1235,8268 35,0251 

3,573 1584,5674 -35,0246 

3,576 1816,5973 -24,4472 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -3,937E

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 9,473E

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4,106E

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min -2,107E

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -1,841E

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 3,318E

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4,686E

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min -1,785E

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 
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V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

-3,576 -1118,1543 24,4475 

-7,361 -1059,0531 24,4495 

7,361 1932,6706 -24,4482 

7,365 2190,2119 -2,6594 

-7,366 -1018,5363 2,6603 

3,937E-03 -0,0036 1,872E-10 

9,473E-04 0,0033 -0,0014 

4,106E-11 0,0024 -0,0043 

2,107E-03 -0,0024 0,0022 

1,841E-11 -2,796E-09 0,0013 

3,318E-03 0,0031 -2,479E-10 

4,686E-03 0,0035 -0,0044 

1,785E-11 -2,128E-09 0,0060 

-8,038 -2220,5571 1,1270 

8,038 983,8383 -1,1271 

7,997 1026,1829 -22,7558 

-7,996 -1959,1663 22,7570 

-4,212 -1840,3714 22,7566 

4,214 1083,3393 -22,7547 

4,181 1202,1122 -35,2714 

-4,182 -1604,4177 35,2728 

-0,395 -1486,5321 35,2737 

0,396 1261,4432 -35,2734 

0,349 1448,6382 -36,3772 

-0,351 -1320,2585 36,3796 

-3,436 -1260,8403 36,3788 

3,437 1566,4890 -36,3759 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 2 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4  
Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8515,9461

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3044,9236

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 3044,9227

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 8515,9478

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12665,6059

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4567,5169

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Max 4567,5164

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Min 12665,6081

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12665,4962

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4567,2678

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 4567,2674

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 12665,5005

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8515,6097

1,92000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3044,1830

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Max 3044,1833

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

V3 T M2 

KN KN-m KN-m 

3,492 1802,3434 -26,0481 

-3,490 -1141,7749 26,0486 

-7,270 -1082,2697 26,0473 

7,270 1920,4460 -26,0476 

7,312 2183,3195 -4,3356 

-7,311 -1043,5039 4,3347 

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

-0,8263 0,00000 0,00000 

0,8308 0,00000 0,00000 

8515,9461 2,98000 0,00000 

3044,9236 2,98000 0,00000 

3044,9227 2,98000 0,00000 

8515,9478 2,98000 0,00000 

12665,6059 5,96000 0,00000 

4567,5169 5,96000 0,00000 

4567,5164 5,96000 0,00000 

12665,6081 5,96000 0,00000 

12665,4962 8,94000 0,00000 

4567,2678 8,94000 0,00000 

4567,2674 8,94000 0,00000 

12665,5005 8,94000 0,00000 

8515,6097 11,92000 0,00000 

3044,1830 11,92000 0,00000 

3044,1833 11,92000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
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Distance

  

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Min 8515,6110

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 5,080E

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8431,8304

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3003,9798

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 3003,9804

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 8431,8299

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12536,2264

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4506,3939

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 4506,3938

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 12536,2261

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12534,9337

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4506,3560

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 4506,3557

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 12534,9337

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8427,9523

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3003,8663
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M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

8515,6110 11,92000 0,00000 

0,5623 14,90000 0,00000 

-2,4119 14,90000 0,00000 

-1,1353 14,90000 0,00000 

-0,8574 14,90000 0,00000 

0,0095 15,00000 0,00000 

-0,0362 15,00000 0,00000 

-0,0016 15,00000 0,00000 

5,080E-04 15,00000 0,00000 

-0,6782 15,10000 0,00000 

-0,6788 15,10000 0,00000 

-1,0221 15,10000 0,00000 

-0,3351 15,10000 0,00000 

8431,8304 18,06000 0,00000 

3003,9798 18,06000 0,00000 

3003,9804 18,06000 0,00000 

8431,8299 18,06000 0,00000 

12536,2264 21,02000 0,00000 

4506,3939 21,02000 0,00000 

4506,3938 21,02000 0,00000 

12536,2261 21,02000 0,00000 

12534,9337 23,98000 0,00000 

4506,3560 23,98000 0,00000 

4506,3557 23,98000 0,00000 

12534,9337 23,98000 0,00000 

8427,9523 26,94000 0,00000 

3003,8663 26,94000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 3003,8662

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 8427,9524

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 1,690E

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8520,5482

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3044,6005

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Max 3044,5995

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Min 8520,5474

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12669,2235

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4567,5584

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 4567,

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 12669,2248

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Max 12668,1100

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Min 4567,6904

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Max 4567,6902

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Min 12668,1106

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 8517,2046

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

3003,8662 26,94000 0,00000 

8427,9524 26,94000 0,00000 

-0,5268 29,90000 0,00000 

-1,3243 29,90000 0,00000 

-1,1353 29,90000 0,00000 

-0,8545 29,90000 0,00000 

0,0027 30,00000 0,00000 

-0,0015 30,00000 0,00000 

-0,0015 30,00000 0,00000 

1,690E-10 30,00000 0,00000 

-0,6785 30,10000 0,00000 

-0,6822 30,10000 0,00000 

-1,5185 30,10000 0,00000 

0,1623 30,10000 0,00000 

8520,5482 33,08000 0,00000 

3044,6005 33,08000 0,00000 

3044,5995 33,08000 0,00000 

8520,5474 33,08000 0,00000 

12669,2235 36,06000 0,00000 

4567,5584 36,06000 0,00000 

4567,5576 36,06000 0,00000 

12669,2248 36,06000 0,00000 

12668,1100 39,04000 0,00000 

4567,6904 39,04000 0,00000 

4567,6902 39,04000 0,00000 

12668,1106 39,04000 0,00000 

8517,2046 42,02000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
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Distance

  

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 3045,0024

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 3045,0013

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 8517,2064

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5923,3165

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 2255,5402

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2255,5396

8000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5923,3177

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8812,7591

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3383,3916

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3383,3912

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8812,7605

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8812,6721

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3383,2129

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3383,2126

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8812,6749

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5923,0507

2000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 2255,0083

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2255,0085

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5923,0516

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

3045,0024 42,02000 0,00000 

3045,0013 42,02000 0,00000 

8517,2064 42,02000 0,00000 

0,8551 45,00000 0,00000 

-0,8566 45,00000 0,00000 

-0,5509 0,00000 0,00000 

0,5538 0,00000 0,00000 

5923,3165 2,98000 0,00000 

2255,5402 2,98000 0,00000 

2255,5396 2,98000 0,00000 

5923,3177 2,98000 0,00000 

8812,7591 5,96000 0,00000 

3383,3916 5,96000 0,00000 

3383,3912 5,96000 0,00000 

8812,7605 5,96000 0,00000 

8812,6721 8,94000 0,00000 

3383,2129 8,94000 0,00000 

3383,2126 8,94000 0,00000 

8812,6749 8,94000 0,00000 

5923,0507 11,92000 0,00000 

2255,0083 11,92000 0,00000 

2255,0085 11,92000 0,00000 

5923,0516 11,92000 0,00000 

0,3114 14,90000 0,00000 

-1,6772 14,90000 0,00000 

-0,8262 14,90000 0,00000 

-0,6351 14,90000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 3,387E

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5863,9078

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 22

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2225,1864

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5863,9075

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8721,5389

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3338,0856

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3338,0856

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8721,5386

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8720,6733

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3338,0577

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3338,0575

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8720,6733

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5861,3110

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 2225,1024

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2225,1024

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5861,3111

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 
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M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

0,0063 15,00000 0,00000 

-0,0241 15,00000 0,00000 

-0,0011 15,00000 0,00000 

3,387E-04 15,00000 0,00000 

-0,5024 15,10000 0,00000 

-0,5028 15,10000 0,00000 

-0,7317 15,10000 0,00000 

-0,2737 15,10000 0,00000 

5863,9078 18,06000 0,00000 

2225,1861 18,06000 0,00000 

2225,1864 18,06000 0,00000 

5863,9075 18,06000 0,00000 

8721,5389 21,02000 0,00000 

3338,0856 21,02000 0,00000 

3338,0856 21,02000 0,00000 

8721,5386 21,02000 0,00000 

8720,6733 23,98000 0,00000 

3338,0577 23,98000 0,00000 

3338,0575 23,98000 0,00000 

8720,6733 23,98000 0,00000 

5861,3110 26,94000 0,00000 

2225,1024 26,94000 0,00000 

2225,1024 26,94000 0,00000 

5861,3111 26,94000 0,00000 

-0,4147 29,90000 0,00000 

-0,9521 29,90000 0,00000 

-0,8262 29,90000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 1,162E

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5926,3582

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 2255,2973

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2255,2966

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5926,3577

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8815,1683

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3383,4145

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3383,4140

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8815,1692

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 8814,4361

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 3383,5126

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 3383,5125

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 8814,4365

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 5924,1594

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 2255,5954

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 2255,5946

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 5924,1605

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

-0,6332 29,90000 0,00000 

0,0018 30,00000 0,00000 

-0,0010 30,00000 0,00000 

-0,0010 30,00000 0,00000 

1,162E-10 30,00000 0,00000 

-0,5026 30,10000 0,00000 

-0,5051 30,10000 0,00000 

-1,0626 30,10000 0,00000 

0,0579 30,10000 0,00000 

5926,3582 33,08000 0,00000 

2255,2973 33,08000 0,00000 

2255,2966 33,08000 0,00000 

5926,3577 33,08000 0,00000 

8815,1683 36,06000 0,00000 

3383,4145 36,06000 0,00000 

3383,4140 36,06000 0,00000 

8815,1692 36,06000 0,00000 

8814,4361 39,04000 0,00000 

3383,5126 39,04000 0,00000 

3383,5125 39,04000 0,00000 

8814,4365 39,04000 0,00000 

5924,1594 42,02000 0,00000 

2255,5954 42,02000 0,00000 

2255,5946 42,02000 0,00000 

5924,1605 42,02000 0,00000 

0,5701 45,00000 0,00000 

-0,5711 45,00000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4497,7914

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2255,7876

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2255,7873

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4497,7914

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6692,6179

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3383,

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3383,6660

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6692,6179

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6692,4793

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3383,5218

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3383,5217

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6692,4793

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4497,3758

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2255,3562

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2255,3563

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4497,3758

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -2,162E

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6,774E

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 
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M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

-0,1102 0,00000 0,00000 

0,1108 0,00000 0,00000 

4497,7914 2,98000 0,00000 

2255,7876 2,98000 0,00000 

2255,7873 2,98000 0,00000 

4497,7914 2,98000 0,00000 

6692,6179 5,96000 0,00000 

3383,6661 5,96000 0,00000 

3383,6660 5,96000 0,00000 

6692,6179 5,96000 0,00000 

6692,4793 8,94000 0,00000 

3383,5218 8,94000 0,00000 

3383,5217 8,94000 0,00000 

6692,4793 8,94000 0,00000 

4497,3758 11,92000 0,00000 

2255,3562 11,92000 0,00000 

2255,3563 11,92000 0,00000 

4497,3758 11,92000 0,00000 

-0,4420 14,90000 0,00000 

-0,8857 14,90000 0,00000 

-0,6940 14,90000 0,00000 

-0,6351 14,90000 0,00000 

0,0013 15,00000 0,00000 

-0,0048 15,00000 0,00000 

2,162E-04 15,00000 0,00000 

6,774E-05 15,00000 0,00000 

-0,5026 15,10000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

6000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4450,0756

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2225,2810

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2225,2811

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4450,0756

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6621,3457

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3338,1823

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3338,1823

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6621,3457

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6621,3077

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3338,1553

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3338,1553

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6621,3077

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4449,9616

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2225,2001

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2225,2000

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4449,9616

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 3,549E

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min -2,066E

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max -2,018E

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 8,914E

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

-0,5026 15,10000 0,00000 

-0,5484 15,10000 0,00000 

-0,4568 15,10000 0,00000 

4450,0756 18,06000 0,00000 

2225,2810 18,06000 0,00000 

2225,2811 18,06000 0,00000 

4450,0756 18,06000 0,00000 

6621,3457 21,02000 0,00000 

3338,1823 21,02000 0,00000 

3338,1823 21,02000 0,00000 

6621,3457 21,02000 0,00000 

6621,3077 23,98000 0,00000 

3338,1553 23,98000 0,00000 

3338,1553 23,98000 0,00000 

6621,3077 23,98000 0,00000 

4449,9616 26,94000 0,00000 

2225,2001 26,94000 0,00000 

2225,2000 26,94000 0,00000 

4449,9616 26,94000 0,00000 

-0,5872 29,90000 0,00000 

-0,7407 29,90000 0,00000 

-0,6932 29,90000 0,00000 

-0,6345 29,90000 0,00000 

3,549E-04 30,00000 0,00000 

2,066E-04 30,00000 0,00000 

2,018E-04 30,00000 0,00000 

8,914E-11 30,00000 0,00000 
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BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

 
 
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 3 of 4 

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 44

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2255,5232

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2255,5230

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4497,5279

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6692,5934

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3383,6421

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3383,6419

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6692,5934

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 6692,6939

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 3383,7418

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 3383,7417

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 6692,6939

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 4497,8294

2000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 2255,8236

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 2255,8234

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 4497,8294

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  
Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

M3 GlobalX GlobalY 

KN-m m m 

-0,5026 30,10000 0,00000 

-0,5031 30,10000 0,00000 

-0,6146 30,10000 0,00000 

-0,3905 30,10000 0,00000 

4497,5279 33,08000 0,00000 

2255,5232 33,08000 0,00000 

2255,5230 33,08000 0,00000 

4497,5279 33,08000 0,00000 

6692,5934 36,06000 0,00000 

3383,6421 36,06000 0,00000 

3383,6419 36,06000 0,00000 

6692,5934 36,06000 0,00000 

6692,6939 39,04000 0,00000 

3383,7418 39,04000 0,00000 

3383,7417 39,04000 0,00000 

6692,6939 39,04000 0,00000 

4497,8294 42,02000 0,00000 

2255,8236 42,02000 0,00000 

2255,8234 42,02000 0,00000 

4497,8294 42,02000 0,00000 

0,1140 45,00000 0,00000 

-0,1142 45,00000 0,00000 

GlobalZ 

m 

-0,44377 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

0,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

2,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 

2,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

5,96000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Max 

5,96000 After Envolupant 
ELU 

Min 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

8,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 

8,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

11,92000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Max 

11,92000 After Envolupant 
ELU 

Min 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

14,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

15,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

15,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

15,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min 
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GlobalZ 

m 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

15,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

18,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 

18,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

21,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 

21,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

23,98000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Max 

23,98000 After Envolupant 
ELU 

Min 

6,94000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

26,94000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Max 

26,94000 After Envolupant 
ELU 

Min 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Max 

29,90000 After Envolupant 
ELU 

Min 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

30,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Max 

30,00000 After Envolupant 
ELU 

Min 

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Max 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

30,10000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Max 

30,10000 After Envolupant 
ELU 

Min 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

33,08000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Max 

33,08000 After Envolupant 
ELU 

Min 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

36,06000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Max 

36,06000 After Envolupant 
ELU 

Min 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

39,04000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Max 

39,04000 After Envolupant 
ELU 

Min 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

42,02000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Max 

42,02000 After Envolupant 
ELU 

Min 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Max 

45,00000 Before Envolupant 
ELU 

Min 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

2,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

2,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

5,96000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

5,96000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

8,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

8,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

11,92000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

11,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

,92000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

14,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

18,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 19 21,02000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

18,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

21,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

21,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

23,98000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

23,98000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

6,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

26,94000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

26,94000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

29,90000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,00000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

33,08000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 1 0,00000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 2 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 3 2,98000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 4 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 5 5,96000

PontMargalef 6 8,94000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

33,08000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

36,06000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

36,06000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

39,04000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

39,04000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

42,02000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Max 

42,02000 After EnvolupantE
LSpp 

Min 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSpp 

Min 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

0,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

2,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

2,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

5,96000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

5,96000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 6 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 7 8,94000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 8 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 9 11,92000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 10 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 11 14,90000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 12 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 13 15,00000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 14 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 15 15,10000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 16 18,06000

PontMargalef 17 18,06

PontMargalef 17 18,06000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 18 21,02000

PontMargalef 19 21,0200

PontMargalef 19 21,02000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

8,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

8,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

11,92000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

11,92000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

14,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

14,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

5,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

15,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

18,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

18,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

21,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

21,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 20 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 21 23,98000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 22 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 23 26,94000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 24 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 25 29,90000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 26 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 27 30,00000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 28 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 29 30,10000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 30 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 31 33,08000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 32 36,06000

PontMargalef 33 36,06000
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

23,98000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

23,98000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

26,94000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

26,94000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

29,90000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

29,90000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,00000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,10000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

30,10000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

33,08000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

33,08000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

36,06000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 
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-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 
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Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4

BridgeObj SectCutNu
m 

Distance

  

PontMargalef 33 36,06000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 34 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 35 39,04000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 36 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 37 42,02000

PontMargalef 38 45,00000

PontMargalef 38 45,00000

 
 
 
 

 
 
 

 

Annex 8. Càlcul Estructural  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef

Table:  Bridge Object Forces, Part 4 of 4  

Distance  LocType OutputCase StepType 

m    

36,06000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

39,04000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

39,04000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

42,02000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Max 

42,02000 After EnvolupantE
LSfrec 

Min 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Max 

45,00000 Before EnvolupantE
LSfrec 

Min 

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                

GlobalZ 

m 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 

-0,44377 
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1.INTRODUCCIÓ 
El present annexes té com a objectiu definir i justificar la secció de ferm que es disposarà sobre la traça del nou pont 

sobre el riu Montsant a Margalef. Com a factors de dimensionament bàsics s’han considerat esencialment la 

categoria dels tràfic pesat. 

Per al dimensionament i definició de les seccions de ferms es segueixen les prescripcions i metodologies contingudes 

a la Norma 6.1- IC “ Secciones de Firmes” aprovada el 28 de Novembre de 2003. Per a la definició de les 

característiques de les diferents capes de ferms es segueixen les indicacions dels Plecs de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/75), aprvat per O.M de 1 d’Agost de 2001 y per el Consell de 

Ministres en la mateixa data. 

2.SECCIÓ DEL FERM EN EL PONT 
 

El tràfic que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitja diària de vehicles pesats que circulen per un carril, 

per tant són aquests vehicles els que influencien en el ferm de forma més decisiva. Els vehicles pesats deterioren el 

ferm molt més que els vehicles lleugers provocant desperfectes importants en la carretera. És per això,que s’ha 

d’introduir el tràfic d’aquests vehicles en el dimensionament. 

 Per altra banda, normalment es té en compte el tipus d’explanada que tenim per sota del ferm a l’hora de definir els 

gruixos i materials que formaran el ferm. En el cas del pont , aquest fet no es tindrà en compte ja que el ferm es 

disposarà immediatament sobre el taulell de formigó. L´única limitació en aquest aspecte ve marcada en la “IAP-11 

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” el qual limita l’espessor màxim 

del paviment bituminós i construït sobre el tauler del pont incluïda la perceptiva capa d’impermeabilització i 

l’eventual capa de regularització en 10 cm. 

El trànsit de vehicles pesats en l’actualitat no supera els 50  vehicles al dia i no es preveu que aquesta xifra es superi 

després de la construcció del pont nou amb la qual cosa podem classificar el tràfic de disseny com  a Categoria T41. 

 

 

 

Figura 1. Classificació del trànsit de vehicles pesats 
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Així doncs en el cas de la secció del nou pont , degut a exemples observats en altres projectes de característiques 

similars , es disposarà: 

 

 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus M-10 granítica a la capa de rodadura, amb una dotació de 60 

kg/m2 

 Reg d’adherència tipus ECR-2d-m 

 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 calcària a la capa intermèdia. 

 Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d. 

 

3. DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LA SECCIÓ TIPUS ESCOLLIDA 
 

S’utilitzaran mescles bituminoses en calent M-10 i S-12. El fus granulomètric de la mescla S-12 és troba recollida en 

la Taula 1 d’aquest document , extreta del plec de condicions PG-3. 

 

 

Taula 1. Fusos granulomètrics 

 

Els àrids de les mesqules M-10 compliran amb el que estableix l’article 543.2 del PG-3. L’elecció del tipus de betum 

asfàltic depèn de la capa  de mescla , de la categoria de trànsit i de la zona tèrmica estival. Segons la figura 2 aquí 

recollida  de la Norma 6.1-I.C,  la zona de Tarragona i el Priorat es troba en una zona tèrmica estival mitja. 
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Figura2. Zona tèrmica estival 

 

Així, per la categoria de trànsit T42 la mescla bituminosa escollida tant per a la capa de rodadura com intermitja 

tindrà els gruixos recollits a la següent taula: 

 

Taula 2. Espesors de capa de mescla bituminosa  

Així mateix disposarem d’un reg de curat i d’un reg d’adherencia. Es defineix com a reg de curat l’aplicació d’una 

pel·lícula continua uniforme d’emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerat hidràulic , amb 
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l’objectiu de donar impermeabilitat a tota al seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i complirà amb 

l’establert a l’article 532 del PG-3. 

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tracatada amb lligants 

hidrocarconats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol mena de capa 

bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament 

regs de tipus termoadherent.  

Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s’aplicarà un reg termoadherent  amb una emulsió asfàltica 

tipus ECR-1d al 60% de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 en ser sobre ferm nou. 
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1.INTRODUCCIÓ 

 
Aquesta secció proposa la Classificació del Contractia corresponent a les característiques de les obres projectades, 

segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions 

Públiques i el Reial Decret de 1098/2001 , de 12 d’octubre , pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

2.CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
 

D’acord amb les normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles no ha de ser superior a quatre, 

i l’ import de cadascun d’ells ha de ser superior al 20% del preu total del contracte. Una vegada realitzat el procés 

anterior, s’aconsella les següents categories per als corresponents grups i subgrups. 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

 
B Ponts, viaductes i grans 

estructures 
 

 
2 de formigó armat 

3 de formigó pretesat 
 

d 
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1.INTRODUCCIÓ 

 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els costos 

de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar sobre costos per obres de petit 

import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 

s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5,00% , augmentant-se en funció dels 

aspectes abans esmentats. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 10,25% tal com queda 

reflectit a la justificació de preus. 



Justificació d'elements 
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MEMORIA 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 

  

 

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Gerard Vallespí Català 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins,Canals i Ports 
  
  
  

3. DADES DEL PROJECTE 
 

  

 

3.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Gerard Vallespí Català 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins,Canals i Ports 
  
  
  

 

3.2 Tipologia de l'obra 
 

 3.2.1 Descripció General 
 
La solució adoptada preveu la construcció d’un viaducte de tres obertures de 15 metres de llum cadascuna el 
tauler del qual està format per 5 bigues prefabricades sobre les quals s’executa una llosa de formigó armat. El 
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cantell del tauler és de 1.30 metres dels quals 1.05 corresponen a les bigues i 0.25 a la llosa. L’ample del 
viaducte és de 10 metres permeten la circulació en doble sentit i guardant un metre a banda i banda per al 
voral de seguretat.  
 
 
3.2.2 Procediment Constructiu 

 

 Les obres de construcció es poden estructurar diferenciant les següents parts principals: 

 Execució de piles i estreps 

 Execució del tauler 

Les obres es construeixen en dues fases, una primera en la que es col·loquen les bigues prefabricades sobre 

les piles amb l’ajuda d’unes grues autopropulsades, i una segona fase en la qual es formigona el tauler 

superior prèviament armat. Cadascuna d e les bigues de longituds 15 metres fabricades en taller es 

transportaran mitjançant transport especial. La definició de les peces que constitueixen cada tram està 

detallada als plànols.  

El tauler superior està format per una pre-llosa de mòduls de 2.4m de longitud recolzada entre bigues i una 

llosa de formigó armat executada in situ. Les piles definitives es construiran mitjançant encofrats trepants. 

 

3.3. Situació 
 
 

El nou pont sobre el riu Montsant parteix de la carretera comarcal T-713 a l’interior de la localitat de Margalef 
municipi de la comarca del Priorat,província de Tarragona. 

 

3.4. Comunicacions 
 

- Des de Lleida per la C-12 enllaçant amb la C-242 fins arribar a la T-713. 
- Des de Tarragona per la N-420 fins a Falset i enllaçant amb la T-710 primer i la T-702 després. 

 

3.5. Localització de serveis assistencial 
 

CAP La Bisbal de Falset 
Adreça                           : C. Major, 7 
Telèfon                           : 977 819030 
 
 

3.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 404.183,48 €. (quatre-cents quatre mil 
cent vuitanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims). 
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3.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 31 setmanes. 

  

 

3.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 

  
 
 

 

3.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant electricista 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

  

 

3.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABALISAMENT 
ABRAÇADORES 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
BÀCULS 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ 
BEINES PER A TESATS 
BEURADES 
CIMENTS 
CLAUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FAMILIA 06O 
FAMILIA 06U 
FAMILIA 3H1 
FAMILIA 692 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
GRAVES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLATES 
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LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MILLORAS TERRENY 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
REGULADORS DE FLUX RECTANGULARS 
SAULONS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUB PREFABRICAT 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 

  

 

3.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
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Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Camió grua de 20 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 24 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Bombí per a proves de canonades 
Equip hinca 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 

i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 CONNEXIÓ DE SERVEI 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 QUADRE GENERAL 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
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tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

 CONDUCTORS 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 QUADRES SECUNDARIS 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
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 CONNEXIONS DE CORRENT 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
  

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
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4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

 

4.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 

a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

 

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
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soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
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major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 

i detallen tot seguit: 

 

5.1. Serveis higiènics 
 

 

 LAVABOS 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. S’instal·laran doncs, 2 lavabos. 

 

 CABINES D’EVACUACIÓ 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 

a cada 25 persones. S’instal·laran tot i així, 2 cabines d’evacuació. 

 

 LOCAL DE DUTXES 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. S’instal·laran doncs, 2 cabines 

d’evacuació. 
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5.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat. S’instal·laran doncs, vestuaris amb una 

superfície total de40 m2. 

  

 

5.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

 . 
  

 

5.4. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 

d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Es 

preveu uns 20 treballadors de punta, per la qual cosa no és necessari destinar un recinte a 

aquest ús. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

  

6. ÀREES AUXILIARS 
 

 S’ha previst un àmbit d’ocupació per a les obres el suficientment gran per a que es puguin distribuir 
i ordenar les obres de forma còmoda i segura: les zones previstes per a acopi de materials , per a 
l’aparcament de la maquinària, instal·lacions d’obra... 

 

6.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 

vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 

amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  

mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 

persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 

d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 

fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 

rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 

recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 

disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 

estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

  

 

6.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 

200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

 

6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 
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7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
  

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 

o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
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quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

 

8.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  

 

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 EXPLOSIUS 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 

les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d’explosius i la prohibició de fumar. 

 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 

l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 

situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

9.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 

obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent. 
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9.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 

relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 

amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 

de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 

de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 

no seran objecte d’abonament independent. 

 

9.3. Característiques meteorològiques 
 

Hi ha una sèrie de dades climàtiques que permeten conèixer les característiques meteorològiques 

de la zona que poden tenir una incidència constructiva directa e indirecta. Les dades aquí 

recollides són extretes del Servei Meteorològic de Catalunya i s’ha utilitzat les mesures de 

l’estació meteorològica de Cabacés al Priorat durant els anys 1971-2000. Les dades que serviran 

com a valor de referencia són: 

-Precipitació mitja anual 532,2 mm 

-Temperatura mitja anual 14,7 oC 

-Temperatura màxima absoluta 41oC 

- Temperatura mínima absoluta 100C 

- Amplitud tèrmica 18,8 ºC 

-Precipitació màxima en 24 h: 207 mm 

 

9.4. Característiques del terreny 
 

En l’annex geotècnic es recullen les característiques geològiques  i els paràmetres geotècnics 
necessaris per al disseny de les fonamentacions del viaducte. 
Les fonamentacion de piles i estreps seran de tipus superficial i es realitzaran mitjançant sabates 
rígides. Prèviament, però, s’haurà d’executar un pou de fonamentació per a arribar a les cotes 
recomanades per l’informe geotècnic. 
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10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

 
 

MOVIMENTS DE TERRES 
 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
 

FONAMENTS 
 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
 

ESTRUCTURES 
 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

 
 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
 

REVESTIMENTS 
 

PINTATS – ENVERNISSATS 
 

PAVIMENTS 
 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 
 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 

ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
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11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 

8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

11.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 

en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 

sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 

connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

 

 

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

 

13.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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13.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 

granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 

com en sales de màquines i calderes, ascensors, 

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 

en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 

de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 

detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant 

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 

altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

 

13.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor ..................

.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

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

.. 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................

.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................

.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 

angost) 

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

.. 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................

.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................

.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................

.. 

80 dB 

Excavadora ..................

.. 

95 dB 
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Grua autoportant ..................

.. 

90 dB 

Martell perforador ..................

.. 

110 dB 

Mototrailla ..................

.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................

.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................

.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................

.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................

.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................

.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................

.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 

pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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13.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 

temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 

desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 

exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

    

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
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 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

 

13.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
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 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 

en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 

provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
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treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 

o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

  
 
 
 

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 

normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
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de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 

per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
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els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 

les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

  

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 

mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 

implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 

aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 

senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 

a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 

mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 

cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

 

19.1. Normes de Policia 
 

 CONTROL D’ACCESSOS 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 

de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 

personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 

 

 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 

l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 

a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 

particular. 
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19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 

mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 

planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 

retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 

seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 

metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 

cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 



                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                46 

 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
 
 
 
 
 

 

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 TANQUES 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

Tipus de Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 

de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
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tanques arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 

només s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 

abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 

de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 

 

 ACCÉS A L’OBRA 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 

l’obra.No s’admet com a solució permanent 

d’accés la retirada parcial del tancament. 

19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 

fi d’evitar 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 

a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 

es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
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es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 

per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 

retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

 

 

 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 

pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 

tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
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Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 

de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 

a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 

d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 

plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

 

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 NETEJA 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 

d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 

obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 POLS 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

 

19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
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centímetres (1,40 m). 
 

 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 

(015 m). 

 

 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 

100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 ABALISAMENT I DEFENSA 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 

d’elements d’abalisament i defensa:  
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h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 PAVIMENTS PROVISIONALS 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 MANTENIMENT 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.El 

termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 ARBRES I JARDINS 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 

de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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 PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 
 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions. 

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

 

20.1. Riscos de danys a tercers 
 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  

 

 

20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
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patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

 

Barcelona, Octubre del 2013 

L’enginyer autor del projecte 

 

Gerard Vallespí Catala 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26 
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homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /12 /16 
/25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 

3 /9 /25 
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420 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 1 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
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/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26 
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homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000012 Assegurar les escales de mà 2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 10 
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metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, 
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 

3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 

25 
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desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /9 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFICIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
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H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 

16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 139 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

14 
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homologada segons UNE-EN 340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /11 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/17 /27 
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inclòs 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /11 /15 

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
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 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

4 /25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
    

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 



                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                83 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 

EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

US DE MAQUINÀRIA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /14 /18 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 

2 /4 /6 /9 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /14 /18 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14 
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metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /14 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /14 
/18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /13 /14 
/18 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /9 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT A MARGALEF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT A MARGALEF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT A MARGALEF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,08000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,69000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,54000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,47000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,34000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,47000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,38000 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

29,57000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

59,30000 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,04000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

21,87000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 4

MATERIALS

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,98000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

31,42000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

45,75000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

88,56000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

9,00000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05000 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

47,24000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals 0,80000 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos 4,70000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,14000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem 1,16000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s

364,57000 €
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B15A0029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m

220,20000 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,33000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,41000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre 0,40000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,99000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m

2,96000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,82000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància

10,89000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m

12,94000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m

6,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,82000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,50000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

237,10000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,41000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

89,07000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
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BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

109,80000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 76,30000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materials

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,36130 54,36130

COST DIRECTE 76,30230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,30230
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 11,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 11,69000 = 11,69000

Subtotal: 11,69000 11,69000

COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,69000

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 14,67000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000

COST DIRECTE 14,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67000

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74000

P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 6,54000 = 6,54000

Subtotal: 6,54000 6,54000

COST DIRECTE 6,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54000

P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000
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COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98000

P-7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 12,47000 12,47000

COST DIRECTE 12,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47000

P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P-9 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000
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COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90000

P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

P-11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 2,95000 2,95000

COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95000

P-12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34000
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P-13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,76000 = 10,76000

Subtotal: 10,76000 10,76000

COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76000

P-14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47000

P-15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000
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COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79000

P-16 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,38000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000

COST DIRECTE 6,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38000

P-17 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 29,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 29,57000 = 29,57000

Subtotal: 29,57000 29,57000

COST DIRECTE 29,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57000

P-18 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 59,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

1,000      x 59,30000 = 59,30000
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Subtotal: 59,30000 59,30000

COST DIRECTE 59,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,30000

P-19 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,04000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04000

P-20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000
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COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000

P-21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000

P-22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,57000 = 13,57000

Subtotal: 13,57000 13,57000

COST DIRECTE 13,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57000

P-23 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a

1,000      x 54,98000 = 54,98000
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Subtotal: 54,98000 54,98000

COST DIRECTE 54,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,98000

P-24 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42000

P-25 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

Rend.: 1,000 45,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 45,75000 = 45,75000

Subtotal: 45,75000 45,75000

COST DIRECTE 45,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,75000
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P-26 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 88,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 88,56000 = 88,56000

Subtotal: 88,56000 88,56000

COST DIRECTE 88,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,56000

P-27 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12000

P-28 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 19,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45000

P-29 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,

1,000      x 17,76000 = 17,76000
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homologada segons UNE-EN 340

Subtotal: 17,76000 17,76000

COST DIRECTE 17,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,76000

P-30 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,70000 = 16,70000

Subtotal: 16,70000 16,70000

COST DIRECTE 16,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70000

P-31 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

P-32 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

P-33 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,45000 = 12,45000

Subtotal: 12,45000 12,45000

COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45000

P-34 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000

Subtotal: 2,54000 2,54000

COST DIRECTE 2,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54000

P-35 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 14,19000 = 14,19000

Subtotal: 14,19000 14,19000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT A MARGALEF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19000

P-36 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000

P-37 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 29,05000 = 29,05000

Subtotal: 29,05000 29,05000

COST DIRECTE 29,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05000

P-38 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 47,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 47,24000 = 47,24000

Subtotal: 47,24000 47,24000

COST DIRECTE 47,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,24000

P-39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 13,09000 = 13,09000

Subtotal: 13,09000 13,09000

COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,09000

P-40 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 21,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 21,88000 = 21,88000

Subtotal: 21,88000 21,88000

COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,88000

P-41 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,600      x 0,14000 = 0,22400

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

0,400      x 1,16000 = 0,46400

Subtotal: 0,68800 0,68800

COST DIRECTE 10,78300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78300
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P-42 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materials

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos 1,200      x 4,70000 = 5,64000

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,14000 = 0,16800

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,250      x 0,41000 = 0,10250

Subtotal: 5,91050 5,91050

COST DIRECTE 9,94850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94850

P-43 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el
terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 12,11400 12,11400

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,43000 = 1,54800

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 203,19000 = 0,38606

Subtotal: 2,04987 2,04987

COST DIRECTE 14,16387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16387
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P-44 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 76,30230 = 1,52605

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,11000 = 0,38500

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360

Subtotal: 2,65465 2,65465

COST DIRECTE 12,74965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74965

P-45 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 4,03800 4,03800

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

COST DIRECTE 5,33400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33400

P-46 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,39000 = 0,18390

Subtotal: 0,18390 0,18390

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,21390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21390

P-47 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,05700 6,05700

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000

Subtotal: 17,91000 17,91000

COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96700

P-48 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 237,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 36,78000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

Subtotal: 80,76000 80,76000

Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,

48,600      x 1,99000 = 96,71400
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PARTIDES D'OBRA

T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre 85,000      x 0,40000 = 34,00000

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals 32,000      x 0,80000 = 25,60000

Subtotal: 156,31400 156,31400

COST DIRECTE 237,07400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,07400

P-49 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 223,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

Subtotal: 3,67800 3,67800

Materials

B15A0029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

1,000      x 220,20000 = 220,20000

Subtotal: 220,20000 220,20000

COST DIRECTE 223,87800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,87800

P-50 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat

Rend.: 1,000 366,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

1,000      x 364,57000 = 364,57000

Subtotal: 364,57000 364,57000

COST DIRECTE 366,40900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,40900
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P-51 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 93,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 93,14000 = 93,14000

Subtotal: 93,14000 93,14000

COST DIRECTE 93,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,14000

P-52 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

Rend.: 1,000 18,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

1,000      x 18,33000 = 18,33000

Subtotal: 18,33000 18,33000

COST DIRECTE 18,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33000

P-53 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 131,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000

Subtotal: 131,94000 131,94000

COST DIRECTE 131,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,94000

P-54 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU PONT SOBRE EL RIU MONTSANT A MARGALEF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/09/13 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000

P-55 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 23,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 23,29000 23,29000

COST DIRECTE 23,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29000

P-56 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m

1,000      x 6,07000 = 6,07000

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m

1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 9,03000 9,03000

COST DIRECTE 27,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,42000

P-57 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,26 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 13,87000 13,87000

COST DIRECTE 32,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26000

P-58 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

COST DIRECTE 26,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,21000

P-59 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 10,89000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 29,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,28000

P-60 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 12,94000 = 12,94000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 40,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83000

P-61 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 237,10 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 237,10000 = 237,10000

Subtotal: 237,10000 237,10000

COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,10000

P-62 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 101,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,21000 = 101,21000

Subtotal: 101,21000 101,21000

COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,21000

P-63 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 110,41 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 110,41000 = 110,41000

Subtotal: 110,41000 110,41000

COST DIRECTE 110,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,41000

P-64 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24350

P-65 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 89,07000 = 22,26750

Subtotal: 22,26750 22,26750
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COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,70400

P-66 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 113,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,03650

P-67 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 84,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,95150

P-68 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000
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COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,74900

P-69 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81950

P-70 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80000

P-71 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 32,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000

Subtotal: 32,67000 32,67000

COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67000

P-72 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
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Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENT 2:PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                
2 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

 

1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres a les que fa abast el present plec corresponen al Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu 
Montsant a la població de Margalef. El viaducte forma part de la trama urbana de la localitat connectant 
amb la carretera comarcal T-713. 

 

1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 
Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com 
les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  

següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 

o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 

relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 

a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 

es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 

les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

  

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 

Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 

la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 

posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 

elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 
diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
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condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

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

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

 

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

 

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
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Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
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subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos 
i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
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auxiliars fets servir a l'obra. 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes 
de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  
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 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 

allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

 

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

 

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
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 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 

i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 

o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 

i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  

adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 

del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 



                                   Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                
16 

  

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 

realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 

(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

  

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 

jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

 

4.1. Textos generals 
 

 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 
de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 
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 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 
23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per 
O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de 
gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 
treballs temporals en alçada. 
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4.2. Condicions ambientals 
 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

  

 

4.3. Incendis 
 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 

4.5. Equips i maquinària 
 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
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d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 
de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 
8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991 

  

 

4.6. Equips de protecció individual 
 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 
16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 
de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 
febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 
de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització 
 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 

485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8. Diversos 
 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
  

 

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre 
de mesos estimats de durada.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan 

de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 

juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

    

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
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 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 

Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 

de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 

complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 

Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

  

 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 

màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 

 DEFINICIÓ 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a 
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

 

 CARACTERÍSTIQUES 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 

utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 

durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES FERRAMENTES 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

 

 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  

 

7.3. Normativa aplicable 
 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 
TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
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Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
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seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 

 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

  
 

Barcelona , Octubre de 2013 

L’enginyer autor del projecte 

 

Gerard Vallespí Català
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',/--� '&:-&$��*� �,1 �/'&# '&:-&$��*�# � -� $/*�"'�. �- (/� / � -@&#B"&*�. 3+,+-+��%� #&�+*#

���!����>�

��.�5 €

7�������	��
���A�
	
��
!����������8

 ��465���!�> " ��#�$���/("#�&*�/*K&'.�%&�(+-/0#�&'�&,1"���%���,1�,��&'/�-��I--�*�.�1"�2�B"&#�&2�&'/+'# 5�.�9 €

7F���!�!�����	��
���������������8

 ��4�94��!�4 " ��B"&�� (&' � #+-%�%+'. %& #&''���&. 3+,+-+��%� #&�+*# ���!�� ���. ���!�� �>�!� /

���!�����4

�>.5� €

7A�
	
��
!������	��
���F���!�!A�
�	���������8

 ��4�4���!�� " ��B"&�� %& �'&1�-- (&' � ,"*����&# /�+ �'&1�--# ,&$�*/$#. %& (+-/0#�&' / $+�= 769O!�9O8. $+-+'

1-�"�?&'��'�.��'�,��5��.��,1�1"�2�B"&#.�3+,+-+��%��#&�+*#����!������

��.�� €

7�	��;����	��
�������������8

 ��4�����!�� " 
'*0# (&' � #&*K�-/#��. �,1 �/'&# '&:-&$��*�# � -� $/*�"'�. �- (/�. � -@&#B"&*� / �-# �/'�*�#.

3+,+-+����#&�+*#����!�������/����!����>�

5�.44 €

7F���!�!�����	��
���F���
��
!F�����������8

 �9����9�!�� ,5 �'+�&$$/= �,1 2�'2� %& #&�"'&��� 3+'/�C+*��- #+�� 1/�"&# &* ?/�%"$�&# + (+*�#. �*$+'�%� �

#"(+'�#�,&��-G-/$#.�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

��.>4 €

7������	��
������
��
!F�����������8

 �9�5����!�5 ,5 �'+�&$$/= %& ('+D&$$/= %& (�'�E$"-&# /*$�*%&#$&*�# �,1 ,�*�� /�*E:"��. 2�'2� %& #&�"'&���

*+',�-/�C�%� 7���!�� �56�!�8 (+-/�,/%� *+ '&�&*&'�%�. %& �&*�$/��� �-��. *"�%� �,1 $+'%�

(&'/,&�'�-�%&�(+-/�,/%��/�$+'%��%&�$+#/��%&��5�,,�%&�%/�,&�'&�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

�.�9 €

7�����	��
����	
��
!������������8

 �9�5�5��!�� ,5 �'+�&$$/= $+*�'� $�/�"%&# &* :+'��# 3+'/�C+*��-# &* &- �&''&*K (&' � (/-+*# /�+ ,"'# (�*��--�.

(+#/$/=�3+'/�C+*��-.�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

��.�6 €

7�
�	;����	��
������;���������8
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���������	����������	�������������������	�����	�������
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��������������	�
������
������ �������� ����� 9

 �955����!�� , ��'�*� %& ('+�&$$/= &* &- (&'E,&�'& %& -� $+'+*�$/= %@&2$�?�$/+*#. %@�-J�'/� � ,. �,1

�'�?&##&' #"(&'/+'. �'�?&##&' /*�&',&%/ / ,"*��*�# %& �"1 ,&��-G-/$ %& 5.�PP. #H$+- %& (+#� %&

:"#��.��*$+'�%���-��&''&*K��,1�%�"#�%&�:+',/�=�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

�5.>9 €

7��;����	��
������
��
!������������8

 �95���9�!�9 , ��1-& :/�%+' (&' �- $/*�"'= %& #&�"'&���. :/2�� &* �*$+'���&# %& #&'?&/ / �,1 &- %&#,"*����&

/*$-H#

9.�� €

7�������	��
����	���
!�	����������8

 �9������!�6 " �&J� %& (-�#�/$ &* :+',� %& 1+-&�. %& $+-+' ?&',&--. (&' � ('+�&$$/= %&-# &2�'&,# %& -&#

�',�%"'&#�(&'���B"�-#&?+-�%/�,&�'&.��,1�%&#,"*����&�/*$-H#

�.5� €

7;�	���	��
���F���!�!����������8

 �9�
����!�> " �+(�-- (&' � %&#$�''&�� %& $�,/+*# &* &2$�?�$/+*#. %& � , %@�,(-�%� �,1 ��"-= %& :"#�� /

(&':/-#���������$-�?����-��&''&*K�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

5�.�> €

7F���!�!�	�����	��
����	
��
!�����������8

 �9�5����!�4 " �'+�&$$/= #+-�' %& -� C+*� %& �'&1�-- %& �24 , / � , %@�-J�'/�. � 1�#& %& (&':/-# ,&��-G-/$#

�*$+'��# � �&''�. $+'%� %& :/1'� ?&�&��- �&*#�%�. ?&-� %& (+-/&�/-0 (&':+'�%� �,1 �'�"#

(&'/,&�'�-#�*"�%����-&#�$+'%&#�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

5�>.�> €

7��!�������	���
!������	��
��������������8

 �9���5��!�� " ��,(�'� (-&��1-& %& ('+�&$$/= $+*�'� ('+D&$$/= %& (�'�E$"-&# %& ��"-&' %& :"#�� �,1 �$�1��

&#�'��/:/$��.�%@�-J�'/��5�,�/��,(-�'/����,.�/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

55�.44 €

7��!������F���!�!�	�����	��
���F���
��
!F�����������8

 �9
5��>�!9� " �2�'�$�+' -+$�-/�C�� %& ��#+# $+*��,/*�*�# &* �'&1�--# %& #+-%�%"'� �,1 ?&-+$/��� %& $�(�"'�

%&��.9�����,�#.�$+-G-+$��

�66.�� €

7�	��!���������<
��
!������	��
���A�
	
��
!����������8

 �9����>�!9� " ��*��--���I--�*��(&'����'&1�--#�&*�C+*&#�%@/*:-"0*$/��%&�-E*/&#�&-0$�'/B"&#�&*��&*#/= ��.�� €

7�	
��
!�	�����	��
����
�	;���������8

 �9�6��6�!95 " 
I--�*��%&�$�"�2)�(&'���$+*%"$�+'�%&�-E*/��&-0$�'/$��&*��&*#/=.�%&�--�'��'/����, �4.�� €

7��F������	��
����	���
!�	����������8

 �6������!9� " 	&"*/=�%&-�$+,/�0�%&��&�"'&����/���-"��$+*#�/�"I��(&'�6�(&'#+*&# ���.�� €

7������	���
!�����	��
����	
��
!A�
�	���������8

 �6������!9� 3 �+',�$/=�&*��&�"'&����/���-"��(&'��-#�'/#$+#�&#(&$E:/$#�%&�-@+1'� �4.�� €

7��F������	��
����	���
!����������8

 �6������!99 3 �'&#&*$/���-�--+$�%&��'&1�--�%&�'&$"'#+#�('&?&*�/"# 5�.5� €

7F���!�!�	�����	��
���F���!�!����������8

 ��

��>�!96 " �&*K�- %& ('+3/1/$/=. *+',�-/�C�%� �,1 (/$�+�'�,� *&�'& #+1'& :+*# 1-�*$. %& :+',� $/'$"-�'

�,1 $�*�&--# / 1�*%� �'�*#?&'#�- %&#$&*%&*� %@&#B"&''� � %'&�� � �9Q. &* $+-+' ?&',&--.

%/�,&�'& �� $,. �,1 $�'�&-- &2(-/$��/" '&$��*�"-�'. (&' #&' ?/#�� :/*# � ,. :/2�%� / �,1 &-

%&#,"*����&�/*$-H#

5>.�5 €

7F���!�!������	��
���A�
	
��
!����������8
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������ �������� ����� 6

 ��
���9�!9> " �&*K�- %& +1-/��$/=. *+',�-/�C�%� �,1 (/$�+�'�,� 1-�*$ #+1'& :+*# 1-�". %& :+',� $/'$"-�'

�,1 $�*�&--# &* $+-+' 1-�*$. %/�,&�'& 5� $,. �,1 $�'�&-- &2(-/$��/" '&$��*�"-�'. (&' #&' ?/#��

:/*#��5�,.�:/2�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

�5.56 €

7�	���
!�����	��
���F���!�!�����������8

 ��
���9�!94 " �&*K�- /*%/$��/?� %& -� "1/$�$/= %@&B"/(# %@&2�/*$/= %@/*$&*%/#. *+',�-/�C�%� �,1 (/$�+�'�,�

1-�*$ #+1'& :+*# ?&',&--. %& :+',� '&$��*�"-�' + B"�%'�%�. $+#��� ,�D+' 5� $,. (&' #&' ?/#��

:/*#��5�,�%&�%/#��*$/�.�:/2�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

56.5� €

7F���!�!������	��
���F���!�!����������8

 ��
�����!9� " �&*K�- /*%/$��/?� %@/*:+',�$/= %& #�-?�,&*� + #+$+'#. *+',�-/�C�%� �,1 (/$�+�'�,� 1-�*$

#+1'& :+*# ?&'%. %& :+',� '&$��*�"-�' + B"�%'�%�. $+#��� ,�D+' 6� $,. (&' #&' ?/#�� :/*# 59 ,

%&�%/#��*$/�.�:/2�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

5�.54 €

7F���!�!�����	��
���F���!�!F�����������8

 ��
�����!6� " �&*K�- %@�%?&'�0*$/�. *+',�-/�C�%� �,1 (/$�+�'�,� *&�'& #+1'& :+*# �'+$. %& :+',�

�'/�*�"-�' �,1 &- $�*�&-- *&�'&. $+#��� ,�D+' �� $,. �,1 $�'�&-- &2(-/$��/" '&$��*�"-�'. (&' #&'

?/#���:/*#��5�,�%&�%/#��*$/�.�:/2�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

��.4� €

7A�
	
��
���	��
���F���
��
!�	����������8

 A��9��
�!6� ,&# �-+�"&' %& ,H%"- ('&:�1'/$�� %& #�*/��'/# %& �.>25.�25.� , %& (-�:= %@�$&' -�$�� / �I--�,&*� %&

(+-/"'&�� %& �9 ,, %& �'"/2. '&?&#�/,&*� %& (�'&�# �,1 ��"-&' :&*H-/$. (�?/,&*� %& -�,&-G-&#

%@�$&' ��-?�*/�C��. �,1 /*#��-G-�$/= %& -�,(/#�&'/�. � -�?�1+ $+-G-&$�/" �,1 � �/2&�&#. 5

(-�B"&# �"'B"&#. 5 %"�2&#. ,/'�-- / $+,(-&,&*�# %& 1�*K. �,1 /*#��-G-�$/= &-0$�'/$�. � ("*� %&

--",.�/*�&''"(�+'.�&*%+--#�/�('+�&$$/=�%/:&'&*$/�-

5�>.�� €

7��!�������	���
!������	��
��������������8

 A��
5�
�!65 ,&# �-+�"&' %& ,H%"- ('&:�1'/$�� %& ?&#�/%+'# %& �25.925.� , %& (-�:= %@�$&' -�$�� / �I--�,&*� %&

(+-/"'&�� %& �9 ,, %& �'"/2. '&?&#�/,&*� %& (�'&�# �,1 ��"-&' :&*H-/$. (�?/,&*� %& -�,&-G-&#

%@�$&' ��-?�*/�C�� �,1 �I--�,&*� %& :/1'� %& ?/%'& / ��"-&' :&*H-/$. �,1 /*#��-G-�$/= &-0$�'/$�. �

("*��%&�--",.�/*�&''"(�+'.�&*%+--#�/�('+�&$$/=�%/:&'&*$/�-

���.5� €

7����������	��
���F���!�!����������8

 A�� 5�
�!6� ,&# �-+�"&' ,H%"- ('&:�1'/$�� %& ,&*D�%+' %& �25.�25.6 , %& (-�:= %@�$&' -�$�� / �I--�,&*� %& �9

,, %& �'"/2. '&?&#�/,&*� %& (�'&�# �,1 ��"-&' :&*H-/$. (�?/,&*� %& -�,&-G-&# %@�$&'

��-?�*/�C�� �,1 �I--�,&*� %& :/1'� %& ?/%'& / ��"-&' :&*H-/$. �,1 /*#��-G-�$/= %& -�,(/#�&'/�.

�/�M&'� %& � (/$� �,1 �/2&�� / ��"-&--. �,1 /*#��-G-�$/= &-0$�'/$�. � ("*� %& --",. /*�&''"(�+'.

&*%+--#�/�('+�&$$/=�%/:&'&*$/�-

���.�� €

7�����������	��
���A�
	
��
!����������8
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 A�59>���!6� " ��*$ %& :"#��. %& �.9 , %& --�'��'/� / �.� , %@�,(-�'/�. �,1 $�(�$/��� (&' � 9 (&'#+*&#.

$+-G-+$���/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

5�.5� €

7F���!�!�����	��
���F���!�!A�
�	���������8

 A�5>��5�!69 " ��"-� %& :"#�� �,1 ��"-&' %& ,&-�,/*�. %& �.9 , %& --�'��'/� / �.4 , %@�,(-�'/�. �,1

$�(�$/����(&'������(&'#+*&#.�$+-G-+$�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H#

54.>� €

7F���!�!F������	��
������
��
��������8

 A�5
��5�!66 " �&?&'��&-0$�'/$�.�%&�����-�%&�$�(�$/���.�$+-G-+$�%��/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H# ���.�� €

7������	��;����	��
���A�
�	���������8

 A�5�����!6> " �+'*�,/$'++*&#�(&'���&#$�-:�'�,&*D�'#.�$+-G-+$���/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H# 4�.�9 €

7F���
��
!A�
�	����	��
����	
��
!������������8

 A�5�����!64 " 	&$/(/&*� (&' � '&$+--/%� %@&#$+,1'�'/&#. %& ��� - %& $�(�$/���. $+-G-+$�� / �,1 &-

%&#,"*����&�/*$-H#

95.>9 €

7���A�
��
!�����	��
������
��
!������������8

 A�5�����!6� " �&*D�!'+1&#�(&'���%"�2�.�$+-G-+$���/��,1�&-�%&#,"*����&�/*$-H# �.45 €

7�����	��
���F���
��
!����������8

 A�
�����!>� " ��',�$/+-� %@�',�'/. �,1 &- $+*�/*�"� &#��1-&'� � -@+'%&*�*J� �&*&'�- %& #&�"'&��� / #�-"� &*

&-��'&1�--

���.4� €

7����������	��
���F���
��
��������8

 A�
�����!>� " 	&$+*&/2&,&*��,0%/$ �5.6> €

7�	���
!�����	��
������<
��
!�����������8

 A�;�����!>5 3 ���%@+1'��(&'���*&�&D��/�$+*#&'?�$/=�%&�-&#�/*#��-G-�$/+*# �4.�� €

7��F������	��
����	���
!����������8

Barcelona, Octubre de 2013

L´enginyer autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

Gerard Vallespí Català
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��������������	�
������ ������ �������� ����� �

� � !������� " ��#$ %& #&�"'&��� (&' � )# *+',�-. $+*�'� $+(#. %& (+-/&�/-0 �,1 "* (&# ,�2/, %& ��� �.

3+,+-+����#&�+*#���� ���4�5

���� €

�������� " ��#$�%&�#&�"'&����(&'���)#�*+',�-.�$+*�'��$+(#.�%&�(+-/&�/-0��,1�"*�(&#�,�2/,�%&���� 6.����� €


-�'&#�$+*$&(�&# �.����� €

� 5 !������7 " ��#$ %& #&�"'&��� (&' � )# *+',�-. $+*�'� $+(#. %& (+-/&�/-0 �,1 "* (&# ,�2/, %& ��� �.

�,1��/'&#�'&8-&$��*�#.�3+,+-+����#&�+*#���� ���4�5

����� €

�������7 " ��#$�%&�#&�"'&����(&'���)#�*+',�-.�$+*�'��$+(#.�%&�(+-/&�/-0��,1�"*�(&#�,�2/,�%&���� ��.6���� €


-�'&#�$+*$&(�&# �.����� €

� � !���7��� " ��#$�%&�#&�"'&����%/&-0$�'/$�(&'���1�/2���&*#/9�(+-/&�/-0.�3+,+-+����#&�+*#���� ���7��67 ����� €

����7��� " ��#$�%&�#&�"'&����%/&-0$�'/$�(&'���1�/2���&*#/9�%&�(+-/&�/-0.�3+,+-+����#&�+*#���� �� ��.6:��� €


-�'&#�$+*$&(�&# �.����� €

� � !��5���� " �--&'&# %& #&�"'&��� �*�//,(�$�&# &#��*%�'%. �,1 ,"*�"'� "*/;&'#�-. �,1 ;/#+' �'�*#(�'&*� /

�'�$��,&*��$+*�'��-<&*�&-�,&*�.�3+,+-+��%&#�#&�+*#���� ����6:�/���� ����64

���� €

���5���� " �--&'&#�%&�#&�"'&�����*�//,(�$�&#�&#��*%�'%.��,1�,"*�"'��"*/;&'#�-.��,1�;/#+'��'�*#( 7.:���� €


-�'&#�$+*$&(�&# �.����� €

� 7 !��5���� " �--&'&# %& #&�"'&��� 3&',0�/="&# (&' � &#,&'/--�'. �,1 ,"*�"'� %& $�##+-&�� %& (+-/$�'1+*��

�,1 '&#(/'�%+'# / '&$+->�,&*� *�#�-. �%�(��1-&# �,1 $/*�� &-�#�/$�. �,1 ;/#+'# $/'$"-�'# %&

7��,,�%&���'+#$��#���-��,"*�"'�.�3+,+-+��%&#�#&�+*#���� ����6:�/���� ����64

���� €

���5���� " �--&'&#�%&�#&�"'&����3&',0�/="&#�(&'���&#,&'/--�'.��,1�,"*�"'��%&�$�##+-&���%&�(+-/$� 6.7���� €


-�'&#�$+*$&(�&# �.����� €

� 6 !��5�
�� " ��*��--� 8�$/�- (&' � ('+�&�/' $+*�'� -� ('+?&$$/9 %& (�'�@$"-&# / � -<&*$&1�,&*� %<�'$# &-0$�'/$#.

%&�(+-/$�'1+*����'�*#(�'&*�.�(&'����$+1-�'��-�$�#$��,1��'*0#�%/&-0$�'/$

���	 €

���5�
�� " ��*��--��8�$/�-�(&'���('+�&�/'�$+*�'��-��('+?&$$/9�%&�(�'�@$"-&#�/���-<&*$&1�,&*��%<�'$#�&- 6.�4��� €
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1. CONDICIONS DEL PROJECTE 

Gairebé la meitat del terme municipal de Margalef es troba dins els Parc Natural de la Serra de 

Montsant , aproximadament 16 Km2 que se situen en la meitat sud-oriental del municipi, a la riba 

esquerra del riu Montsant que, en gran part, en marca l límit. Tanmateix , actualment encara no s’han 

aprovat cap Pla Especia , o altre Pla de Gestió del Parc Natural de la Serra de Montsant. Als espais 

inclosos en l’àrea del Parc Natural de la Serra de Montsant , hi és d’aplicació el Decret 131/2002, de 30 

d’abril , de declaració del parc natural de la serra del Montsant. 

D’altra banda, a més del sòl inclòs en el parc natural de la Serra de Montsant, uns 10 Km2 situats al 

centre-nord del terme (Serra de les Espadelles) també estan protegits pel Pla d’Espais d’Interès Natural 

dins l’espai de la xarxa Natura 2000 Serra de Montsant- Pas de l’Ase. Als espais inclosos en aquest pla , la 

Serra de les Espadelles i la Serra de Montsant, és d’aplicació la legislació relativa als Espais d’Interès 

Natural. 

A més d’aquestes dues proteccions sectorials, el document Directrius per a la gestió dels espais de la 

Xarxa Natura 2000 defineix els usos i activitats permesos en aquest perímetre, per tipologia d’espais. El 

perímetre Xarxa Natura 2000  Serra de Montsant- Pas de l’Ase està definit com Espai de Muntanya 

Interior. 

Els massissos de muntanya presents al terme han propiciats la construcció d’un paisatge de secà, 

utilitzant els recursos i les limitacions locals per conrear i retenir les terres que sorgeixen entre els 

estrats de conglomerat calcari i al fons de les valls,per recollir i canalitzar les aigües de les fonts i dels 

barrancs intermitents , per emmagatzemar les collites abans de dur-les al poble. El bosc, important 

recurs per la fabricació de carbó i per a l’alimentació dels ramats extensius fins entrat el segle XX, és avui 

en dia molt menys utilitzat en l’economia local , i es troba subjecte a perill d’incendis per l’acumulació 

de bioamassa. Les zones creamdes es poden observar pels arbres calcinats i el rebrot d’una vegetació de 

matoll pionera.  El paisatge de Margalef es pot caracteritzar d’agro-silvo-pastoral amb dos dominants 

clars:  

 Un paisatge majoritàriament forestal de bosc i matollar al Massís de Montsant, en la meitat sud-

est del terme. Aquest paisatge també és pastoral amb la presència d’un ramat de cabres 

permanent a la Serra Major. 

 Un paisatge de mosaic de conreus arborícoles , de bosc i matollar  en la meitat nord-oest del 

terme , al barranc de les Joveres, al Tossal de les Ganyes i a la Serra de les Espadelles i les serres 

collindants. 
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Els paisatges de Margalef estan articulats per la vall del riu de Montsant , un paisatge fluvial molt 

singular entre roques, vegetació ufanosa i conreus de regadiu. 

A tota la vall, el paisatge fluvial es caracteritza per les cingleres i les balmes formades pels estrats de 

conglomerat grisenc i groc que formen el relleu del Massís del Montsant. Marquen força la fesomia de la 

vall, estreta i sinuosa , on la pedra té una forta presència. 

 

Figura 1. Paisatge silvo-pastoral de Montsant des de la carretera C-242 

Figura 2. Paisatge mosaic de conreus arborícoles, bosc i matollar. 

Un altre element que caracteritza la vall és l’abundancia de vegetació natural de ribera. Uns fragments 

de bosc de ribera ,d’èspecies típiques del centre d’Europa , i d’abast prou ample per crear ambients 

vegetals molt ombrívols, de gran alçada, aporten varietat als medis de la vall ( pollancreda). El canyar 

s’estén a tota la vall quan el bosc de ribera no hi és present. 

Les parts planes del fons del riu acullen unes feixes de conreu de regadiu, basat en els fruiters de fruita 

dolça ( presseguers) i el cultiu de l’olivera, així com conreus de farratge. També s’hi poden observar 

algunes construccions com uns antics molins, cabanes de pedra seca , de tàpia i algun corral. 

La vegetació de ribera i els conreus de la vall aporten una gran diversitat ecològica per la varietat 

d’espècies i d’ecosistemes estretament relacionats, i una gran diversitat paisatgística pels diferents 

ambients i la variació cromàtica de la vegetació de ribera i conreada. 

A la part alta del riu de Montsant , l’embassament marca força la fesomia de la vall, per l’alçada del mur 

i la grandària del llac. Aquest embassament és una infrastructura de gran abast ja que permet el reg des 

conreus de varis municipis. 
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En l’àmbit fluvial proper al nucli, es reparteixen els horts a la mateixa riba dreta, a l’interior del 

meandre. Estan regats per dos canals de rec ( sèquies ) paral·lels, que passen a cada banda de la 

carretera. Un d’aquests recs recorre al llarg de les cases i fins i tot passa darrer d’elles i constitueix un 

element d’ordenació del teixit urbà adjacent a la carretera. Aquest rec , excavat a la roca del primer 

estrat rocós del nucli , crea un paisatge urbà específic , unint la roca, l’aigua i els habitatges en un espai 

reduït.  

 

Figura 3. Horts del poble, al llarg del riu Montsant. 

Figura 4. Rec que passa excavat a la roca del conglomerat entre les cases del poble. 

Excepte la zona més fonda del riu Montsant, tot el terme de Margalef es caracteritza per una agricultura 

de secà, dominada pel conreu d’oliveres i d’ametllers, localitzats principalment en les valls i sobre els 

costers ( vessants de les valls). Els espais privilegiats del terme pels conreus són aquells on les capes de 

materials més tous tenen més gruix i la potència dels conglomerats menys important, creant així espais 

planers més aptes per al conreu. En conjunt, actualment les zones on es desenvolupen més conreus a 

Margalef són la part del terme situat a la dreta del riu Montsant , afegint el barranc de Sant Salvador, 

encara agrícola malgrat nombrosos senyals d’abandonament. 

En resum els trets distintius del paisatge del municipi són: 

 Predomini dels paisatges naturals en una serra amb unes característiques geològiques excepcionals. 

 Sovintegen les grans cingleres, els monòlits i les balmes. Alguns d’aquests cingles són referents i fits 

en l’imaginari col·lectiu prioratí, amb una influència que depassa l’àmbit estricte de la unitat. 

 La xarxa fluvial s’ha encaixat fortament en el rocam i ha obert profund barrancs , entre els que 

destaca per la seva espectacularitat el congost de Fraguerau. 
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 L’espai agrícola es localitza a les rodalies dels nuclis de població. Camps d’oliveres, ametllers i 

vinyes a les terrasses del riu Montsant i en les feixes esglaonades de la serra de les Ganyes i de la 

Morera de Montsant. Presseguers de regadiu a les voreres del riu. 

 Freqüents mostres d’una intensa activitat agrícola en el passat: vessants esglaonats per antigues 

feixes, limitades per petits murs de pedra seca, avui abandonades i recobertes per la vegetació. 

 Paisatges de tonalitats rosades i rogenques pel predomini de les parets de roca on el conglomerat 

ha quedat al descobert a causa de l’erosió. 

 

Vistes aquestes condicions és evident que caldrà minimitzar l’impacte ambiental sobre el territori , i en 

cas que aquest sigui inevitable quantificar-lo i escollir aquelles alternatives amb un impacte ambiental 

menor.  

2. IMPACTES GENERATS PEL PROJECTE 
 

Tant les obres de construcció com l’explotació d’aquests produeixen impactes ambientals sobre els 

diferents medis, i cal doncs adoptar mesures correctores per tal d’intentar minimitzar-los. 

Els principals impactes ambientals produïts són: 

 Geologia i sòls 

S’afecta el terreny mitjançant els moviments de terres necessaris així com l’excavació del terreny fins als 

3 metres on es recolzaran les cimentacions superficials. Pe que fa a la recuperació del territori els 

impactes previstos no són massa importants i la recuperació de tot l’entorn agrícola afectat no es 

preveu sigui molt gran , tant per la poca ocupació com pel que respecte a la modificació del mateix pel 

talussos en terraplé. 

 Medi hidrològic 

Durant la fase de construcció , les obres que es faran a la llera del riu Montsant per a la construcció de 

les piles afectaran  el menor possible al curs d’aquest. Les piles han estat dissenyades fora de la llera 

principal del riu, en la plana d’inundació encara que durant la construcció pot ser que s’afecti 

lleugerament el curs natural del riu. 

Pel que fa a les possibles  contaminacions del riu pels treballs propis de l’obra, sobre la construcció dels 

pilars, poden tenir un impacte especialment rellevant sobre el medi hídric. 
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Pel que fa al risc d’inundacions, donat que el riu Montsant té regulat el cabal per un pantà aigües a munt 

del seu pas per Margalef, es considera que el risc d’inundacions és baix. Tampoc la possible alteració de 

la dinàmica fluvial per les obres o degut als nous pilars es considera que tinguin cap efecte rellevant. 

Destacar en aquest aspecte el procediment constructiu del pont ( a base d’elements prefabricats), que 

minimitza el nombre de recolzaments  provisionals a situar dins el curs del riu, i per tant l’impacte 

causat. 

 Atmosfèric: 

En general, a tota la zona del projecte , ens trobem en un indret amb molt bona qualitat de l’aire 

envoltat del parc natural del Montsant.  Tot i això, al tractar-se d’una vall tancada la difusió de l’aire pot 

no se gaire bona i causar problemes puntuals en la qualitat de l’aire que en cap cas serien significatius. 

Tampoc es preveu que les obres a portar a terme puguin ocasionar problemes en la qualitat de l’aire ja 

que no hi ha grans moviments de terres ni un pas important de pas de vehicles en fase d’explotació. 

 Vegetació: 

En termes generals , l’afectació sobre la vegetació és poc important en el conjunt de tot el projecte, 

doncs bona part del projecte es situa damunt de la làmina d’aigua del riu Montsant. L’entorn més 

interessant es centra en l’àmbit proper a les riberes de l’Ebre on hi trobem els retalls més importants de 

vegetació natural. 

La resta d’afectacions o d’impactes previstos per la construcció del nou pont sobre el riu Montsant , 

corresponen a l’ocupació de petits conreus i horts en la marge dreta del riu però en petites proporcions. 

En cap moment hi ha afectació de masses forestals importants , i únicament s’afectaran alguns arbres 

puntuals sense format en l’àmbit de la ribera del riu. En conseqüència es considera que l’impacte sobre 

la vegetació serà de magnitud moderada. 

 Fauna: 

Per al conjunt de l’actuació, si analitzem l’impacte previst sobre la fauna i en concret sobre la destrucció 

d’hàbitats de les espècies en tot l’entorn del riu, trobem que la destrucció es limita a les zones ocupades 

pels estreps del pont a tots dos costats a on s’afecten petits horts. El fet de posicionar les piles fora de la 

traça principal fa que l’afectació sobre la llera sigui molt petita i per tant també sobre l’ecosistema 

fluvial.  

No es coneix que hi hagi espècies singulars o protegides habitant cap dels hàbitats faunístics que hi ha 

en la zona d’afectació del projecte tot i així la gran qualitat de les aigües del riu Montsant i dels seus 

barrancs subsidiaris permet una rica fauna aquàtica. Entre aquests cal destacar el cada cop més escàs 

cranc de riu, que es pot considerar l’espècie més important a conservar degut al baix nombre 

d’exemplars d’aquesta comunitat. Durant la construcció i sobretot  durant la fase d’explotació del pont , 

existeix el risc d’interaccionar negativament sobre la fauna de manera indirecta per qüestions de soroll, 

contaminacions o de freqüentació humana. 
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Figura 5. Cranc de riu 

 Paisatgístic: 

S’està introduïnt un element aliè a la uniformitat paisatgística rural de la zona. En quant als possible 

espectadors afectat tenim com a observador permanents als habitants de Margalef. Per altra banda , 

tenim els turistes i excursionistes que sovintegen la zona per a la pràctica d’esports de muntanya en 

especial l’escalada i la bicicleta de montanya. 

 Agricultura i usos del sòl 

En la zona del projecte s’afecten petits horts propietat de la gent del poble que podran ser reubicats 

sense cap problema ja que es disposa de suficient espai. En total les afectacions sobre el terreny no 

comporten una gran extensió o superfície de terreny agrícola. 

En quan a l’afectació de canals o sistemes de reg no és preveu cap afectació ja que com s’ha comentat 

amb anterioritat el canal de reg circula paral·lel a la traça de la carretera principal i en cap moment el 

seu recorregut travessa cap de les zones del projecte. 

 Afectació a la població de la zona 

Les molèsties sobre la població de la zona i en concret de Margalef es donarà en la fase de construcció, 

és a dir, mentre durin les obres , ja sigui pels talls puntuals de circulació per la zona dels accessos, per la 

circulació de vehicles pesats de l’obra per zones habitades, per l’increment de soroll, per la pols... 

Per contra, la construcció d’aquest nou pont ha de comportar un canvi significatiu pels usuaris en quan 

la reducció del trànsit per la zona del pont vell i a una millor circulació degut a les millors condicions que 

ofereix el pont nou per als girs de vehicles pesats. 

Si valorem la repercussió social i econòmica del futur pont es donen dues situacions beneficioses: per un 

costat la millora social per la construcció del pont i facilitat de desplaçament de vehicles pesats 

permetrà l’expansió de l’activitat de la cooperativa agrícola. Per altra banda, el turisme de muntanya 

també es preveu que creixi degut a les millores en la circulació i l’accesibilitat a la zona. 
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 Incendi forestal 

Segons el Departament d’Agricultura ,Ramaderia,Pesca, Alimentació i Medi Natural , Margalef és 

catalogat com a municipi amb un alt risc d’incendi forestal. En estar pràcticament integrat dins el Parc 

Natural del Montsant això aixeca preocupació entre les autoritats de la zona. 

Malgrat això, cal destacar que el risc d’incendis forestals generat en tot l’entorn del projecte, no ha de 

variar significativament de la situació actual per la construcció del nou pont ni dels enllaços ni accessos 

al mateix com a potencial focus tot i l’increment del trànsit que es pot preveure , i per tant es mantenen 

les condicions de risc d’incendis existents. 

 Medi acústic 

L’impacte que es pot generar sobre l’increment de pressió acústica serà mitjanament significatiu en fase 

d’obres pel gran moviment de maquinaria i camions en la zona, la qual cosa comportarà controlar 

horaris i que les màquines compleixin amb la normativa vigent en quan a soroll. 

Pel que fa a l’impacte en la fase d’explotació , el nou pont es presentarà com a una font emissora de 

soroll del tipus lineal entre els dos punts de connexió. De tota manera, l’impacte no serà continu ni 

homogeni al llarg de les 24 hores, sinó més aviat irregular si comparem dia i nit o diferents períodes del 

dia i èpoques de l’any. En cap moment es preveu superar els límits establerts per la normativa vigent en 

cap sector, de manera que no caldrà aplicar cap mena de mesura correctora com apantallament 

acústics. 

 Generació de residus 

En general , en estar el projecte gairebé en contacte amb el Parc Natural del Montsant , existeix el risc 

de provocar contaminacions de rellevància al medi afectat, ja que qualsevol afecció o mala gestió durant 

les obres pot suposar un impacte notori sobre els espais més sensibles de l’entorn. 

Per tal que no es produeixi un impacte important per residus s’haurà garantir una certa qualitat i 

eficiència de l’obra i prendre totes les mesures que siguin necessàries per a que no puguin produir-se. El 

punt més sensible serà el propi riu Montsant, per això caldrà vigilar especialment aquest àmbit i la seva 

llera , perquè són els indrets de major interès botànic , paisatgístic o hidrològic. 

 

3. MESURES CORRECTORES 
 

Un cop exposats quins són els principals focus d’impacte ambiental a tenir en compte, cal prendre una 

sèrie de mesures correctores sobre els diversos impactes per tal de tracta d’anular-los o com a mínim 

reduir-los tant com es pugui. 
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MESURES CORRECTORES DE CARÀCTER GENERAL 
 

Caldrà considerar tota una sèrie de mesures de caràcter general que es complementaran amb unes 

altres d’específiques pels diferents factors ambientals. Entre aquestes podríem destacar: 

 

 Recuperar ecològicament i paisatgísticament les zones afectades per la construcció del nou pont i de 

la llera del riu Montsant en general. 

 Integrar els desmunts, terraplens... al màxim per tal de no provocar un impacte visual negatiu. 

 Control molt estricte i específic dels treballs que es porten a terme principalment dins la plana 

d’inundació del riu on s’ubicaran les piles del pont. 

 Buscar una ubicació adient per les zones d’abocadors, pàrquing de màquinaria i recuperar 

paisatgísticament la zona que ha de servir d’abocador una vegada acabada l’obra.  

 Rec periòdic i habitual en tota la zona de construcció i més concretament dels camins de pas de 

vehicles pesats i zones on hi hagi moviments de terres importants, especialment ens els mesos secs 

de l’any. 

 Tenir sempre present que els veïns de la zona i els usuaris de les vies afectades són espectadors 

permanents i caldrà que les obres no els afectin ni minvi la qualitat del seu nivell de vida. 

 Al llarg de tota l’obra i especialment al acabar la mateixa , eliminar totes les deixalles d’obra i 

vessaments d’olis i greixos de les màquines, així com el rentat de formigoneres que puguin afectar les 

aigües superficials. Eliminar tots els elements inútils que s’hagin produït durant l’obra i que no 

tinguin cap utilitat. 

 Per tal de respectar el descans de les persones, evitar executar les obres en horaris nocturns i dies 

festius i estudiar la ubicació dels elements més sorollosos durant el període de temps que durin els 

treballs. 

MESURES CORRECTORES SOBRE ELS SÒLS 
 

Tot i que no s’està considerant una obra lineal amb grans moviments de sòl, el terraplenat dels 

terraplens d’accés al pont comportarà inevitablement la necessitat d’aconseguir material d’aportació. 

Les mesures que es prendran per tal d’afectar al mínim els sòls aportats consisteixen en emmagatzemar-

los per a poder utilitzar-los posteriorment de manera que s’adaptin el millor possible amb els sòls 

adjacents. D’altra banda, el material de reblert serà de bona qualitat i s’evitaran els vessaments de 

terres al riu. 

Una mesura a prendre és enretirar i conservar la capa de terra vegetal per a la seva posterior 

reutilització. També en aquest sentit els terraplens es faran amb un cert pendent per a permetre una 

correcta reforestació. 

Al ser una actuació deficitària amb terres, els materials necessaris es portaran d’explotacions a cel obert 

legalitzades i en actiu situades a l’entorn de la zona. Els materials de rebuig ja siguin procedents del 
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sanejament com de les excavacions per les fonamentacions,si no es poden aprofitar per la pròpia obra , 

caldrà portar-los a zones que no generin un impacte paisatgístic i molt possiblement puguin ser 

utilitzades per millores en finques agrícoles. 

 

MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE ATMOSFÈRIC 
 

La principal mesura que cal emprendre és la de regar els sòls sobre els quals circularan els vehicle a 

l’obra , així com els accessos a aquesta per tal d’evitar que s’aixequi pols a l’entorn de l’obra o possibles 

accidents a les zones properes a la mateixa, originats pel pas de vehicles sobre la calçada bruta o en mal 

estat. S’utilitzaran toldos de protecció en els vehicles que transportin material pulverulent ,o aquest 

s’humidificarà. Cal també, cobrir amb toldos les zones d’aplex. També es vigilarà el reglatge dels motors 

de la maquinària en l’obra. 

 

MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE SONOR 
 

L’impacte sonor es pot dividir en dos blocs: d’una banda el d’execució de les obres i de l’altra el produït 

durant la fase d’explotació del pont. 

Pel que fa al primer l’impacte sonor serà de magnitud important , però es tracta d’una situació 

transitòria , i d’altra banda inevitable. S’estableix però, que no es realitzaran treballs nocturns, amb la 

finalitat de causar les mínimes molèsties als veïns. Es limitarà la velocitat de la maquinària i dels 

camions. La maquinària haurà de complir la normativa vigent referent a emissions acústiques. 

Pel que fa a la fase d’explotació del pont, el trànsit previst és relativament reduït, i no es considera 

necessari per tant establis mesures de protecció sonora. 

MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE SOBRE LA VEGETACIÓ 
 

És indispensable abans de començar els treballs , especialment el desbrossament, encintar de manera 

duradora els límits de la carretera i marcar-ho de manera clara amb estaques i cintes especialment a 

l’entorn dels punts més sensibles com són els entorns de cursos d’aigua i les zones forestals. Aquest 

encintat s’ha de mantenir des del moment de l’inici fins a la finalització de l’obra.  

En aquest cas consistirà en la delimitació i balissament de tota la zona afectada procurant que no es vegi 

afectada més superfície de vegetació que l’ estrictament necessari especialment a l’entorn de la llera del 

riu Montsant i molt concretament els pocs peus arboris presents. 
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MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE A LA FAUNA 
 

L’impacte sobre els animals del riu es minimitzarà , sobretot durant el procés de construcció de les piles i 

sabates i en el vessament del formigó de la llossa de compressió en el tauler. Al llarg de tot el temps que 

durin les obres serà imprescindible exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en les 

obres projectades i especialment en les zones més sensibles, en el cas que ens ocupa les zones d’entorn 

més forestal o els cursos fluvials. 

No s’ha previst cap tancament perimetrals de l’estructura en quant a la protecció de la fauna ja que 

encara que ens trobem envoltats d’un parc natural . la fauna autòctona rarament es vista en les 

immediacions de Margalef degut a l’activitat humana que s’hi desenvolupa. En quans als peixos i en 

especial per a la protecció del cranc de riu, la principal mesura correctora es controlar la qualitat de les 

aigües i reduir el temps d’ocupació de la llera del riu per la construcció dels pilars així com buscar que no 

quedin afectades les ribes del riu per les obres. 

També caldrà procurar que determinats treballs que puguin generar un impacte més significatiu ja sigui 

pel soroll generat o pel pas de maquinaria es faci fora d’èpoques d’activitat reproductiva sobre tot en les 

proximitats de les zones més sensibles com seria la llera del riu. 

 

MESURES CORRECTORES SOBRE L’ HIDROLOGIA 
 

L’aigua és un element a tenir molt en compte en l’execució del projecte: les mesures correctores o 

preventives adoptades comencen ja en l’elecció de la tipologia estructural i del procediment 

constructiu: el procediment constructiu escollit no afecta gairebé el curs d’aigua ja que permet realitzar 

en fàbrica els elements de formigó prefabricat. 

Resulta impossible executar les piles i les seves cimentacions sense afectar el riu , encara que sigui la 

zona d’inundació,  i així la mesura correctora a adoptar per tal d’evitar qualsevol vessament  a la llera del 

riu és la de crear zones perfectament estanques mitjançant tablaestaques i bombament de l’aigua amb 

‘objectiu de garantir que cap material entra en contacte amb l’aigua contamintan-la. Per evitar els 

vessaments accidentals de materials contaminants al riu es col·locaran en la zona de construcció dels 

pilars, barreres de retenció de sediments. 

S’impedirà l’abocament al medi d’aigües de neteja de maquinària i aigües generades en els treballs de 

construcció , havent-se de fer tals operacions en tancs especialment destinats a aquest efecte. 

Serà obligat, ja durant les obres, restablir el més ràpidament possible les condicions inicials del riu 

Montsant i provocar la mínima ocupació de la seva llera i plana d’inundació fora de les situacions 

realment inevitables per la construcció del pont. 
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SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

L’abalisament de part d’una obra és una mesura preventiva sobre múltiples aspectes del medi 

(vegetació,fauna,paisatge,qualitat de les aigües). S’hauran de delimitar les zones d’especial protecció, 

massa forestal d’interès especials, peus arboris a conservar, cursos fluvials amb vegetació rellevant, etc. 

També caldrà abalisar la ubicació de les instal·lacions del parc de maquinària , les zones d’acopi de terres 

vegetals, els abocadors i de la resta d’elements propis de les obres, així com tots els accessos per evitar 

ocupacions excessives.  

Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre sí per la cinta plàstica i de forma 

clarament visibles. Periòdicament es procedirà a comprovar la seva correcta funcionalitat i si cal, es 

canviarà la seva localització o es substituiran els trams trencats. S’hauran de senyalar específicament 

amb cartells els abocadors actius de la zona, els camins estabilitzats per reg, les vies ocasionals, la zona 

d’acopi de residus, la zona de neteja dels vehicles, de la fossa de neteja de cubes de formigó... 

4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
Es realitzarà un programa de vigilància ambiental amb l’objectiu principal de: 

 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos mitjançant paràmetres de control. 

 Controlar l’aplicació de cada una de les mesures correctores definides d’acord amb l’establert al 

plec de condicions i en consonància amb el que marqui el pressupost respecte a aquest tema. 

 Definir immediatament mesures correctores adequades no previstes al projecte. 

 Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficiència de les previstes. 

La verificació de la correcta avaluació dels impactes ambientals previstos es realitzarà establint uns 

paràmetres que permetin controlar en to moment l’execució de l’impacte i prenent valors de referència 

abans d’iniciar les obres, de manera que es pugui saber amb certesa si l’impacte ambiental considerat és 

major o menor de l’esperat i actuar en conseqüència. 

S’ha de realitzar també un control de l’aplicació de les mesures correctores tant a la fase de construcció 

com durant el període de garantia de l’obra, i controlar que els nivells introduïts per les mesures 

preventives es mantenen, i en cas que no es mantinguin, proposar noves mesures addicionals. 

El programa de vigilància ambiental es pot anar a adaptant al llarg de l’obra segons les necessitats de la 

mateixa en cada moment ho determinin, de manera que el projecte s’integri a l’àmbit a qual es 

desenvolupa sense ser una imposició hostil al paisatge. 

Al llibre de l’obra s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de l’obra pel 

que fa a impactes previstos i imprevistos, proposant per a cadascun d’ells les mesures correctores 

particulars. 
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1. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 

Les obres de construcció es poden estructurar diferenciant les següents parts principals: 

· Execució de piles i estreps 

· Execució del tauler 

Les obres es construeixen en dues fases, una primera en la que es col·loquen les bigues prefabricades 

sobre les piles amb l’ajuda d’unes grues autopropulsades, i una segona fase en la qual es formigona el 

tauler superior prèviament armat. Cadascuna d e les bigues de longituds 15 metres fabricades en taller 

es transportaran mitjançant transport especial. La definició de les peces que constitueixen cada tram 

està detallada als plànols.  

El tauler superior està format per una pre-llosa de mòduls de 2.4m de longitud recolzada entre bigues i 

una llosa de formigó armat executada in situ. Les piles definitives es construiran mitjançant encofrats 

trepants. 

1.1 SISTEMA CONSTRUCTIU DE LES PILES I ELS ESTREPS 
 

Les dues piles s’han dissenyat amb secció massissa de formigó armat de 35 N/mm2. La secció transversal 

és rectangular i constant amb dimensions de 2.0 x 1.0 m en les direccions perpendiculars i paral·lela a la 

traça del pont respectivament. Es construiran mitjançant encofrat trepant per minimitzar el temps 

d’execució gràcies a la facilitat i rapidesa que ofereix el procés d’encofrat i desencofrat. Un cop acabada 

la pila es deixaran les corresponents armadures d’espera per connectar amb el dintell que farà la funció 

de cap de pila oferint  una superfície de recolzament per a les a bigues prefabricades. El dintell té una 

longitud de 9 metres i una àrea transversal variable, éssent de 1.0x1.5 metres a la part central i de 

0.5x1.0 en l’extrem del voladís. Es construirà in-situ de formigó de resistència 35 N/mm2. 

La fonamentació de les piles es realitza a través de sabates de 9.0x 4.0 metres de formigó armat de 35 

N/mm2 i es situen recolzades sobre l’estrat rocós conglomerant que aflora a tres metres per sota del 

dipòsit al·luvial que trobem superficialment. L’excavació es realitzarà fins a la cota teòrica on es preveu 

que aflori la roca i en cas que aquesta no aparegui a la cota prevista es rebaixarà el que calgui 

mitjançant un pou de fonamentació. Es disposarà una capa de 10 centímetres de formigó de neteja per 

assegurar que la sabata es recolza sobre una superfície plana i alineada. En estar aquestes piles molt 

properes a la llera principal del riu s’utilitzaran palplanxes per tal d’evitar filtracions d’aigua en 

l’excavació i poder treballar en sec. Les palplanxes s’arriostraran en la part superior per tal d’aguantar 

l’empenta de les terres i sels hi aplicarà una capa de jet grouting per tal d’impermeabilitzar-les. 

Els estreps són tancats amb aletes en volta per a contenir els vessaments de terres. Els murs són 

d’espessor constant de 1.25 metres amb coronació de 1.05 metres i tenen una amplitud de 9 metres per 

a permetre el recolzament de totes les bigues. El formigó utilitzat serà tant per a l’alçat de l’estrep com 
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per a la corresponent cimentació de resistència  30 N/mm2. De la mateixa manera que en el cas de les 

piles, l’excavació es realitzarà fins a la cota teòrica suposada sobre el terreny ferm i en cas de que 

aquesta no aparegui a la cota prevista, es rebaixarà el que calgui mitjançant un pou de fonamentació. 

 

1.2 SISTEMA CONSTRUCTIU DEL TAULER 
 

El pont consta de tres obertures de llums iguals de 15 metres el qual consisteix en un tauler constituït 

per 5 bigues de formigó pretensades prefabricades sobre les quals s’executa una llosa de formigó armat 

que treballa solidàriament. El cantell de les bigues és de 1.05 metres i la llosa té un espessor de 0,25 

metres per tant el cantell total és de 1,3 metres. La distancia entre eixos de bigues és de 2 metres i el 

tauler té un ample total de 10 metres, suficient per acollir dos carrils de trànsit de 3.5 metres més una 

distància per al voral i els pretils de seguretat. 

Faran falta dues grues autopropulsades per al moviment i col·locació de les bigues, una a cada marge del 

riu. Es definiran dues zones per l’acopi de les bigues i altres materials així com per l’ operació de les 

grues. Al marge del costat del poble de Margalef  aquesta àrea consisteix en una zona agrícola de 

propietat privada la qual s’expropiarà temporalment i a l’altre marge del riu es farà servir una gran 

explanada en desús propietat de l’ajuntament el qual autoritza el seu ús durant les obres. 

Les bigues es fabriquen al taller i arribaran a l’obra mitjançant vehicles de transport especial per la 

carretera T-713. La longitud de les bigues, 15 metres, s’ha escollit tenint en compte el traçat de la 

carretera d’accés al poble la qual es bastant accidentada i amb alguns girs de radi relativament petits. 

Tot i això recentment s’ha dut a terme el projecte de millora i condicionament dels revolts i cunetes 

trepitjables d’aquesta mateixa carretera des de la seva intersecció amb la carretera comarcal C-242 fins 

a la localitat de Margalef. Aquesta actuació assegura les bones condicions de traçat de la carretera per al 

transport de les bigues que estarà en tot moment controlat per un equip local de suport el qual tallarà el 

tràfic rodat en aquest tram en cas de considerar-ho necessari. 

Un cop a dins del poble les bigues es deixaran a la zona d’acopi definida al marge esquerre del riu, costat 

Margalef, ja que el pont existent no té les dimensions suficients per permetre el pas dels vehicles 

especials . Un cop a la zona d’emmagatzematge una grua s’encarregarà de creuar les bigues necessàries 

a l’altre costat del riu des d’ on una altre grua acabarà d’ubicar-les al seu lloc final. S’executaran , en 

primer lloc, les dues llums exteriors del pont i es deixarà per al final la col·locació de les bigues del tram 

central. 

Un cop executats els tres trams, es procedirà a l’execució de la llosa superior, la qual es divideix en dues 

parts: 

· Col·locació de les prelloses i de l’armat de la llosa. 

· Formigonat de la llosa. 



  Annex 14. Organització i desenvolupament de les obres  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                5 

2. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

Donades les característiques del pont, les obres de construcció s’han dividit en 10 fases. 

Fase 0. Inici de les obres 

 

Es duen a terme tots els treballs previs de preparació de la zona de treball, adequació i execució dels 

accessos a les zones d’ acopi a banda i banda del riu i es delimita l’espai de les obres. També es 

procedeix a dur a terme l’ esbrossada i retirada de la terra vegetal i arbrat existent. 

2.1 EXECUCIÓ DE PILES I ESTREPS 
 

Fase1. Construcció Pila 2 (P-2) 

La pila 2 és la corresponent al costat de la serra del Montsant. La seva construcció s’inicia amb la clava 

del recinte tancat de palplanxes prèvia a l’excavació del pou de fonamentació i el formigonat i execució 

de la sabata. Aquesta operació es pot realitza mitjançant vibració i la posterior excavació amb 

retroexcavadora ja que estem treballant amb sòl al·luvial que no presenta cap problema a l’excavació 

mecànica. La palplanxa s’arriostra en la part superior mitjançant seccions metàl·liques per tal 

d’assegurar la seva resistència a l’empenta de les terres i en la part inferior s’injecta jet grouting creant 

una anella perimetral que fa la  funció de segellat de la part inferior i d’arriostrament de la part inferior. 

Un cop assolida la profunditat a la que la roca aflora, uns 3 metres, es procedeix a executar un capa de 

formigó de neteja d’uns 10 centímetres sobre la qual es construeix la sabata de formigó armat. Un cop 

enllestida la fonamentació es procedirà a la construcció de la pila amb la tècnica d’encofrat trepant. 

Seguidament, s’executarà el dintell que actua com a cap de pila i sobre el qual es recolzaran les bigues 

que formen el tauler. Per últim es col·loquen els 10 aparells de recolzament elastomèrics, 5 

corresponents al recolzament de les bigues centrals i 5 a les bigues del vànol contigu. 

Fase 2. Construcció de l’Estrep 2 (E-2) 

La construcció de l’estrep comença amb l’execució del pou de fonamentació de la sabata en aquest cas 

sense la construcció del recinte tancat de palplanxes. A continuació  es construeix l’alçat de l’estrep amb 

coronació i muret. Al trasdós del mur de l’estrep es disposa una capa de geotèxtil per impermeabilitzar 

el parament i un tub de drenatge en la part inferior per evacuar les aigües. Es diposita un reblert de 

grava ciment i les terres prèviament excavades. Els treballs acaben amb la col·locaió dels aparells de 

recolzament. 

Fase 3. Construcció de la Pila 1 (P-1). 



  Annex 14. Organització i desenvolupament de les obres  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                6 

La pila 2 és la corresponent al costat de Margalef . La seva construcció es realitza després de la pila 2 ja 

que la zona d’ acopi i treball associada a aquest marge del riu és més reduïda i per tant és interessant 

disposar del màxim espai durant el màxim temps possible. La seva construcció segueix el mateix 

procediment que la pila 2, així doncs s’executa el pou prèvia clava de les palplanxes, seguit de la sabata i 

finalment la pila. Per últim es col·loquen els aparells de recolzament. 

Fase 4. Construcció de l’estrep 1 (E-1) 

Amb un procediment constructiu idèntic a l’estrep 2, es construeix l’estrep del costat Margalef. 

2.2 EXECUCIÓ DEL TAULER 
 

Fase 5. Transport de les bigues a l’obra 

En aquesta fase es procedeix al transport de les bigues a l’obra les quals s’emmagatzemaran 

temporalment a la zona d’ acopi del marge de Margalef. Amb l’ajuda d’una grua autopropulsada es 

transportaran les bigues corresponents al a la llum de  l’altre marge on una altre grua autopropulsada , 

més endavant,s’encarregarà de la seva col·locació final. 

 

Fase 6.Col.loació del tram 3 

Una grua autopropulsada s’encarregarà de col·locar sobre els corresponents aparells de recolzament les 

5 bigues que prèviament han sigut reubicades a la marge esquerre del riu. 

 

Fase 7. Col·locació del tram 1 i 2. 

Una altre grúa ara ubicada a la marge dreta, costat Margalef,s’encarregarà de col·locar les bigues del 

tram 1, primer, i seguidament del tram 2.  

Fase 8. Prelloses i execució de la llosa tram 1,2 i 3 

Aquesta fase consisteix en la col·locació de les prelloses d’encofrat perdut i de l’ armat de la llosa per a 

tota la longitud del viaducte. Seguidament es procedeix a l’abocament del formigó en cada un dels 

trams. 

Fase 9 Juntes de dil·latació 

Execució de les juntes de dil·latació entre trams succesius i als estreps per permetre els moviments 

relatius entre trams diferents. 

 



  Annex 14. Organització i desenvolupament de les obres  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                7 

Fase 10. Impermeabilització, pavimentació i acabats. 

En aquesta fase es duen a terme les tasques de condicionament del tauler. Es comença amb la seva 

impermeabilització. A continuació es col·loca la vorada i la imposta. Seguidament es disposen els tubs 

per al pas de serveis. Per últim es disposen les reixetes i els tubs de drenatge, i es prossegueix amb 

l’afermat de la calçada i la col·locació del pretil de formigó i la barana metàl·lica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Annex 14. Organització i desenvolupament de les obres  

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                8 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX. PLÀNOLS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

 

 

 







ANNEX 15.PRESSUPOST PER A 

CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO 

Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef 

Gerard Vallespí Català 

  

  



                             Annex 15. Pressupost per a coneixement de l’administració  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                2 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                             Annex 15. Pressupost per a coneixement de l’administració  

                                                                     Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                3 

 

Projecte Constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................................408.083,48 € 

Despeses generals (13%) ............................................................................................................53.050,85 € 

Benefici industrial (6%) ................................. ..............................................................................24.485,01€ 

 

TOTAL SENSE IVA ......................................................................................................................485.619,34 € 

IVA (21%) ..................................................................................................................................101.980,06 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE .............................................................................587.599,40 € 

Control de Qualitat ........................................................................................................................7.272,34€ 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ .................................................. 594.871,74€ 

 

 

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a  

CINC-CENTS NORANTA-QAUTRE MIL VUIT-CENTS SETANA- UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE 

CÈNTIMS 

 

 

 

Barcelona, Octubre del 2013 

L’autor del projecte, 

 

GERARD VALLESPI CATALA 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del desenvolupament 

seqüencial de les principals activitats de 

l’obra, que en la pràctica pot sofrir múltiples factors.

títol orientatiu, ja que la seva fixació a nivell de detall correspondrà al

compte dels medis amb els que gaudeixi

Direcció de l’Obra. 

 

2. UNITATS BÀSIQUES 
 

Es consideren com unitats bàsiques les que a continuació 

• Inici d’obres: moviments de terres i esbrossada 

• Piles i Estreps 

• Col·locació de les bigues prefabricades

• Execució de la llosa de formigó armat

• Impermeabilització, pavimentació i acabats

 

3. DIAGRAMA DE BARRES O 

 

A continuació es mostra annex un diagrama orientatiu de les activitats principals , en el qual es pot comprovar 

que la durada total de l’obra amb els serveis inclosos és de 
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En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del desenvolupament 

seqüencial de les principals activitats de l’obra.Evidentment respon a un plantejament de desenvolupament de 

l’obra, que en la pràctica pot sofrir múltiples factors.Per aquests motius el programa aquí indicat de

ció a nivell de detall correspondrà al adjudicatari de la obra, 

gaudeixi i el rendiment dels equips, què hauran de contar

Es consideren com unitats bàsiques les que a continuació s’indiquen: 

Inici d’obres: moviments de terres i esbrossada  

Col·locació de les bigues prefabricades 

Execució de la llosa de formigó armat 

Impermeabilització, pavimentació i acabats 

IAGRAMA DE BARRES O DE GANTT 

un diagrama orientatiu de les activitats principals , en el qual es pot comprovar 

que la durada total de l’obra amb els serveis inclosos és de 7 mesos, uns 148 dies de treball.

Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                3 

En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del desenvolupament 

l’obra.Evidentment respon a un plantejament de desenvolupament de 

motius el programa aquí indicat deu ser pres a 

adjudicatari de la obra, tenint-ne en 

contar amb la aprovació de la 

un diagrama orientatiu de les activitats principals , en el qual es pot comprovar 

7 mesos, uns 148 dies de treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es determina el número mínim d’assaigs que s’han de realitzar en les unitats d’obra 

més importants, així com la valoració d’aquests treballs.Per a la determinació dels assaigs referents al 

control de la qualitat s’ha utilitzat les bases de les “ Recomendaciones para el control de calidad en 

obras de carreteras”, el “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes” y la instucció EGE-08 per al formigó estructural. 

Per a la determinació de les inspeccions necessàries durant l’execució de l’estructura , s’ha seguit la 

publicació del Ministeri de Foment “ Control de Ejecución en Puentes de Hormigón”. 

Si l’import total del pressupost per la realització d’aquests assajos de contrast és inferior a l’1% del 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra no caldrà considerar una partida per a la realització de 

assajos fins a completar aquest important, corrent tots els costos originats pels assajos a càrrec del 

contractista. En cas de superar l’1% del Pressuport d’Execució per Contracte de l’Obra, caldrà considerar 

l’esmentada partida. 

2. PLÀ D’ASSAIGS 
S’adjunta a continuació, Taula 1, un quadre amb les principals unitats sotmeses a control de qualitat i els 

assaigs previstos en ells , així com un a previsió del pressupost d’aquesta partida 

3. CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
El control de l’execució que requereixen els ponts de formigó és un control de recepció, és a dir, un 

control extern exercit per l’Administració. Com a tal és complementari al control intern, que ha de ser 

dut a terme per el Constructor. 

Per a la realització del control de l’execució , el Director de l’Obra habitualment compte amb una 

Assistència Tècnica , que ha de desenvolupar les activitats següents: 

1. Elaboració d’un Pla de Control Específic per a cada pont. 

2. Realització de les inspeccions definides per a cada lot i el registre documental de les mateixes i de les 

seves incidències. 

3. Disposició de personal amb formació i experiència acreditats per a realitzar les inspeccions visuals 

amb les que es porta a terme aquest control. 

4. Preparació de la documentació del control de l’execució, que haurà de recollir-se en la documentació 

final de l’obra. 

5. Verificació de que el constructor disposa d’un sistema de qualitat auditat exteriorment o , en el seu 

defecte, que en defineix un d’específic per a l’obra, que l’Assistència Tècnica haurà d’auditar. 

6. Verificació, així mateix, de que els subcontractistes que elaborin productes en instal·lacions fixes 

(ferralla o elements prefabricats , per exemple) disposen d’un sistema de certificació voluntari. 
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7. En cas que no es compleixi alguna de les condicions anteriors, es verificarà que s’han posat a punt 

uns procediments específics per a dut a terme el control intern de totes les activitats involucrades en 

l’obra. A més, y amb independència de l’anterior, es duran a terme , durant la fabricació dels 

productes , les inspeccions pertinents del control de recepció. 

S’adjunta a continuació, Taula 2,  un quadre amb els elements estructurals y  les inspeccions previstes en 

ells, així com un pressupost estimatiu. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 7.272,34 € (SET MIL DOS-CENTS 

SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS), el que suposa un 1,799% respecte al 

pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. En ser major que l’1% cal incloure’l al 

pressupost del projecte. 

 

Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (sense IVA) 404.183,48€ 

Pressupost d’Execució per Contracte de la Qualitat (sense IVA) 7.273,34 € 

Percentatge 1,799% 
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Taula 1 Assaigs en la recepció dels materials 

        
        ASSAIG Preu Import 

CAPÍTOL UNITAT AMIDAMENT UNITAT 
ASSAIG LOT freq. Nº €/ud € 

1.  FERMS       

              

  Mescla bituminosa en calent 594,6 Tm 
              

  campanya 1,0 día 
              

  àrid gros 1,0 día 
Impureses 5 día 1 1 32,78 32,78 

      día 
Índex de "Lajas" 5 día 1 1 33,00 33,00 

      día 
Partícules triturades 5 día 1 1 37,21 37,21 

      día 
Desgast de Los Angeles 22 día 1 1 65,00 65,00 

  àrid fi 1,0 día 
Impureses 5 día 1 1 32,78 32,78 

      día 
Desgast de  Los Angeles 22 día 1 1 65,00 65,00 

  pols mineral 1,0 día 
Densitat aparent 1 día 1 1 33,00 33,00 

  de cada fració de l'àrid 1,0 día 
A. Granulomètric 1 día 2 2 49,00 98,00 

      día 
Equivalent de Sorra 1 día 2 2 33,00 66,00 

      día 
Densitat relativa 22 día 1 1 49,00 49,00 

      día 
Absorció 22 día 1 1 55,00 55,00 

  conjunt d'àrids 1,0 día 
Immersió-Compressió 22 día 1 1 344,00 344,00 

  control execució (campanya) 1,0 dia 
A. Granulomètric 1 dia 2 2 49,00 98,00 

      dia 
Equivalent de Sorra 1 dia 2 2 33,00 66,00 

      dia 
A. Granulomètric 1 dia 2 2 49,00 98,00 

      dia 
Dosificació 1 dia 2 2 99,00 198,00 

      dia 
Marshall 1 dia 2 2 196,00 392,00 

  Emulsions bituminoses 4,6 Tm 
Carga de partículas 30 Tm 2 1 46,11 46,11 

      Tm 
Viscosidad Saybolt Furol 30 

Tm 
2 1 49,00 49,00 

      Tm 
Contenido agua 30 

Tm 
2 1 22,00 22,00 

      Tm 
Tamizado 30 Tm 2 1 44,00 44,00 

  Filler 0,6 dia 
A. Granulometrico 1 dia 2 2 55,00 110,00 

    1,0 semana 
Densidad aparente en tolueno 1 semana 2 2 49,00 98,00 

  
 
 

   

              

2. ESTRUCTURA     
              

  Reblerts localitzats 914,573 M3 
Proctor Modificat 5.000 M3 1 1 115,00 115,00 

      M3 
A. Granulomètric 5.000 M3 1 1 49,00 49,00 

      M3 
Límits d'Atterberg 5.000 M3 1 1 61,00 61,00 

    546,700 M2 
humitat/densitat  (TROXLER) 3.500 M2 5 1 8,96 8,96 
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        ASSAIG Preu Import 

CAPÍTOL UNITAT AMIDAMENT UNITAT 
ASSAIG LOT freq. Nº €/ud € 

  Formigó   HA-25 
                  

  LLosa de Transicion, sabates  218,900 M3 
Consistència 100 M3 1 3 6,00 18,00 

  
      Trencament a Compressió serie 6 probetes 100 M3 1 3 68,00 204,00 

  Formigó   HA-30 
                  

  Llosa tauler, dintells, estreps i piles 226,200 M3 
Consistència 100 M3 1 3 6,00 18,00 

    
    Trencament a Compressió serie 6 probetes 100 M3 1 3 68,00 204,00 

  Ciment 133,530 T 
Assaig físics: resistència compressió, principi de fraguat i expansió 1.000 T 1 1 109,00 109,00 

    
    

Assaigs químics: PPC, RI, SO3, CL 
1.000 T 1 1 220,00 220,00 

  Aigua 73,440 M3 
Indicats a ll'EHE 500 M3 1 1 165,00 165,00 

  Àrids 429,780 T 
Indicats a ll'EHE 2.000 Tm 1 1 160,00 160,00 

  Acer corrugat en barres 41.907,930 Kg 
Caract. geom, doblegat, doblegat-estessa, secció equivalent 40.000 Kg 1 2 88,00 176,00 

        
Assaig a tracció 50.000 est 2 2 55,00 110,00 

    

           

     
TOTAL 3749,84 

 

Taula 2 Inspeccions Control de l'execució 

º Amidaments Criteris de lot n de lots per criteri 

       

Element estructural m2 m3 m 

nº 
ele
me
nts 

m2 m3 m 

nº 
ele

men
ts 

m
2 

m
3 

m 
nº 

eleme
nts 

Nº 
de 
lot
s 

Nº 
d'inspec

cions 
per lot 

  Inspeccions 
Nº 

d'inspeccio
ns totals 

Cost   €/h 
insp. 

  Import        
€ 

Cimentacions 
  95,95   

2 
  500   

1 
  1   

2 2 3 1 
Replanteig/excava
ció 6 40,5 243 

                              2 Armadures       

                              3 Formigonat       

Alçat de piles 
  32,5   

2 
      

1 
      

2 2 3 1 
Replanteig/encofra
t 6 40,5 243 

                              2 Armadures       

                              3 Formigonat       

Estreps 
  59,95   

2 
      

1 
      

2 2 3 1 
Replanteig/encofra
t 6 40,5 243 

                              2 Armadures       

                              3 Formigonat       

Llosa Tauler 450 112,5   1 500 500   1 1 1   1 1 3 1 Replanteig/encofra 3 40,5 121,5 
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º Amidaments Criteris de lot n de lots per criteri 

       

Element estructural m2 m3 m 

nº 
ele
me
nts 

m2 m3 m 

nº 
ele

men
ts 

m
2 

m
3 

m 
nº 

eleme
nts 

Nº 
de 
lot
s 

Nº 
d'inspec

cions 
per lot 

  Inspeccions 
Nº 

d'inspeccio
ns totals 

Cost   €/h 
insp. 

  Import        
€ 

t 

                              2 Armadura passiva       

                              3 Formigonat       

Prelloses d'encofrat  
243,1

8 
    

15 
500     

1 
1     

15 15 3 1 
Replanteig/encofra
t* 45 40,5 1822,5 

perdut                             2 Armadura passiva*       

                              3 Formigonat*       

Bigues Prefabricades 
    225 

15 
    

1
0
0 6 

    3 
3 3 6 1 

Bancades/motlles  
* 18 40,5 729 

  
      

  
      

  
      

      2 
Armadura passiva   
*       

  
      

  
      

  
      

      3 
Armadura activa   
*       

                              4 Tesat   *       

                              5 Formigonat   *       

  
      

  
      

  
      

      6 
Replanteig 
recolzaments       

Acabats       1   500   1       1 1 3 1 Impermeabilització 3 40,5 121,5 

                              2 Juntes       

                              3 Impostes i pretils       

 
   

 
   

 
   

        

 
   

 
   

 
   

      
TOTAL 3523,5 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

 

La prova de càrrega d'una estructura consisteix en la realització d'un conjunt d'operacions per reproduir un o 

diversos estats de càrrega sobre aquesta abans de la seva posada en servei per confirmar que tant el projecte com 

la construcció de l'obra han estat duts a terme de forma satisfactòria. 

És necessari comprovar que per a unes càrregues representatives de les accions a les quals estarà sotmesa 

l'estructura durant la seva vida útil el seu comportament s'ajusta a les previsions del projecte. 

Aquestes proves de càrrega seran estàtiques no sent necessàries proves de càrrega dinàmiques al no superar les 

llums del projecte els 60 metres, el qual segons la normativa IAP-11 obligaria a una proba de càrrega dinàmica. 

 

2. NORMATIVA 

Per a la realització de la prova de càrrega s'utilitza la següent recomanació espanyola: 

 

“ Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en ponts de carretera.” 

3. PLANTEJAMENT DE LA PROVA 

 

3.1 DESCRIPCIÓ 
 

 En tractar-se d’un pont amb llums simplement recolzades la normativa obliga a fer una prova de càrrega completa 

a un mínim de 2 llums , mentre que la tercera llum podrà evaluar-se pel mètode simplificat. En la llum on s’aplica el 

mètode simplificat només serà necessari la mesura de la fletxa en el centre de la llum i el descens en els 

recolzaments. Per altra banda, en les altres dos llums també es mesurarà la fltexa i els descensos en la línia de 

recolzaments  en tres punts, un en la biga central i els altres dos a les bigues extremes tal i com es mostra en el 

plànol de la prova de càrrega.  

Es consideraran 5 estats de càrrega diferents corresponents a la situació de càrrega de màxima fletxa al centre de 

la llum i al màxim descens en recolzaments tal i com es defineix també en el Plànol de Prova de Càrrega 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓ 

 

La realització de la prova de càrrega és precisa per comprovar que, per a les situacions de càrrega representatives 

de les accions a les que  estarà sotmesa durant la seva vida en servei, el comportament de l'estructura s'ajusta a 

les previsions de projecte. 

3.3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

 

Per a una correcta inspecció de l'obra, així com per a la col·locació i control dels aparells de mesura seran 

necessaris elements auxiliars i de protecció, el bon funcionament dels quals el seu  nivell de seguretat resulta de 

màxima importancia. 
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S’haurà d’assegurar, en conseqüència amb la precisió de les mesures i el detall de les observacions que hagin de 

realitzar-se, que es disposa d'accessos adequats, fàcils i segurs, així com de plataformes de treball rígides, de 

mitjans de protecció contra els agents atmosfèrics, etc., totes elles encaminades a una correcta i millor execució 

dels assajos 

 

3.4 ELEMENTS DE CÀRREGA 

 

Per a la realització de la prova de càrrega s'utilitzaran camions tipus de 26 t de pes total.  

El camió tipus tindrà les següents mesures aproximades de referència: 

 

Figura 1 Vehcile pesat tipus de 26t. 

 Font: "Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en ponts de carretera" 

 

 

Per a la realització de la prova es necessitaran 4 camions del tipus assenyalat. 

 

3.5 ELEMENTS DE MESURA 

 

La magnitud que serà mesurada durant la prova de càrrega serà la fletxa o desplaçament vertical en les 3 seccions 

mostrades en el Plànol de Prova de Càrrega. 
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S'haurà de preveure un seguiment especial dels moviments en els suports del pont per evitar possibles fallades o 

efectes inesperats que poguessin resultar perjudicials per a l'estructura. El mesurament de les fletxes permetrà 

deduir el correcte comportament de l'estructura enfront de les sol·licitacions produïdes pels trens de càrrega 

utilitzats en les proves.  

 

Les mesures de desplaçament es referiran a punts fixos en qualsevol cas, independents de l'estructura del pont  

 

Com a elements de mesurament s'utilitzaran flexímetres, si les condicions de contorn del pont ho permeten. En 

cas contrari es podran utilitzar també nivells de precisió, o un altre mètode equivalent, posicionats en alguna de 

les bases de replanteig definides.  

 

4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 

 

S'emprarà un tren de càrrega constituït per camions, el nombre dels quals i característiques ja han estat definits. 

El nivell de càrrega aconseguit durant la prova ha de ser representatiu de les accions de servei. Es considera 

adequat aconseguir un nivell de càrrega corresponent a un període de tornada propera als 5 anys. D'acord amb 

això, s'aconsella que les sol·licitacions al fet que de lloc el tren de càrrega real estiguin entorn del 60% dels valors 

teòrics produïts pel tren de càrrega definit en la Instrucció IAP-11 adoptant els seus valors característics sense 

majorar-los. En cap cas les sol·licitacions produïdes pel tren de càrrega seran superiors al 70% d'aquests esforços 

teòrics. 

 

Per a la realització de la prova s'utilitzaran 5 estats de càrrega diferents, per assajar les 5 seccions del tauler 

definides en el Plànol de Prova de Càrrega. 

 

El temps que s'ha de mantenir la càrrega total corresponent a cada estat de càrrega, vindrà determinat pel criteri 

d'estabilització de les mesures, que s'indica a continuació: 

 

Els valors de la resposta de l'estructura que es considerin (en el nostre caso fletxes) es denominaran mesures  i 

s'obtindran a cada moment com a diferència entre les lectures dels aparells en aquest instant i i les lectures inicials 

immediatament abans de la col·locació de la càrrega corresponent a cada estat. 

 

Una vegada col·locat en la seva posició prevista el tren de càrrega, es realitzarà una mesura de la resposta 

instantània de l'estructura f0 en els aparells de mesura situats en els punts significatius. 

Transcorreguts 10 minuts s'obtindrà una nova mesura en aquests punts f10. Si les diferències entre els nous valors 

de la resposta i els instantanis són inferiors al 5% d'aquests: 

 

f10 – f0 < 0.05 f0 

 

o bé són del mateix ordre de la precisió dels aparells de mesura, es considerarà estabilitzat el procés de càrrega. 

 

Si no se satisfà la condició anterior, es mantindrà la càrrega durant un nou interval de 10 minuts, considerant-se 

complert el requisit d'estabilització si, realitzada la mesura al final del mateix f20 la diferència de mesures 

corresponent a aquest interval és inferior al 20% de la diferència de mesures corresponent a l'interval anterior, o 

bé són del mateix ordre de la precisió dels aparells de mesura: 
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f20 – f10 < 0.2 (f10 – f0) 

 

Si això no es complís, es procedirà, segons el parer de l'Enginyer Director de la prova, bé mantenir la càrrega 

durant un nou interval, o a efectuar la descàrrega. 

 

Una vegada aconseguida l'estabilització, es prendran les lectures finals en tots els punts de mesura. 

 

Després de descarregar totalment l'estructura, s'esperarà a que els valors de les mesures estiguin estabilitzats, 

aplicant el mateix criteri seguit per al procés de càrrega. 

 

D'acord amb la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08 en el cas de ponts de formigó en massa que és el cas que 

ens ocupa, les fletxes màximes, obtingudes després de l'estabilització, no superaran en més d'un 15% als valors 

previstos en el Projecte de la prova. Aquests valors s'obtenen seguidament i es reflecteixen igualment en el Plànol 

de Prova de Càrrega. 

5. CÀLCUL DE FLETXES TEÒRIQUES 

 

Per poder tenir completament definit la prova de càrrega han de conèixer-se els valors previstos de les fletxes en 

els punts de control per als diferents estats de càrrega. La seva obtenció es realitza mitjançant el càlcul dels 

diferents estats de càrrega fent ús del programa de càlcul SAP 2000. 

Els camions, tal com s'ha indicat, seran de 26 tones. Així doncs per calcular cadascun dels estats de càrrega que es 

mostren en el Plànol de prova de càrrega, s'assumeix una càrrega repartida en cada llum igual al quocient entre el 

pes dels camions en cada llum i la longitud de la llum. 

Realitzant aquest procés per a cadascun dels deu estats de càrrega s'obté el valor de les fletxes teòriques en els 

punts de control. 

 

6. TERMINI I PRESSUPOST 

 

 

En el Pressupost adjunt a aquest projecte constructiu s’ha considerat el cost de la prova de càrrega del pont.  

En la partida de la prova de càrrega es considera el cost de l'equip d'assaig i control i el cost del lloguer dels 

camions. 

 

El pressupost total de la Prova de Càrrega ascendeix a la quantitat de tres mil nou-cents euros  (3.900,00 €). 

 

El termini per a la realització de la prova serà de dos dies. 

7. INFORME 

 

Una vegada finalitzada la prova de càrrega es redactarà l'Informe de la prova, en el qual figuraran els aspectes 

següents: 

 

• Data, hora d'inici i fi de la prova 

• Referència al projecte de l'estructura i de la prova de càrrega (clau, data, autor,…) 
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• Descripció de l'obra i del seu estat previ a la prova 

• Descripció detallada dels vehicles utilitzats i els diferents estats de càrrega 

• Descripció de les magnituds, equip instrumental de presa de dades i nombre i situació dels punts de mesura. 

• Informació sobre el desenvolupament de la prova (hora de començament de cada estat de càrrega i descàrrega, 

nombre de graons, etc.) 

• Registres de les magnituds mesurades durant la prova 

• Comparació amb els valors teòrics previstos i valoració del compliment dels criteris d'acceptació 

• Qüestions d'interès observades en les inspeccions de l'obra abans, durant o després de la prova 

• Varis: documentació fotogràfica, condicions meteorològiques, punts de referència per a l'anivellació si els hi 

hagués, incidències, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Annex 18.  Prova de càrrega 

                      Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef                8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS : PROVA DE CÀRREGA 




	Portada PFC UPC.pdf
	Memòria. Projecte constructiu del nou pont sobre el riu Montsant a Margalef
	Annex 1.Rao desser i antecedents
	Annex2.Reportatge Fotogràfic
	Annex3.Cartografia i Topografia
	Annex4.Geologia i Geotècnia
	Annex5.Analisis d'alternatives
	EA-01 Opcio 1 Pont Llosa
	EA-02 Opció 2 Pont Mixte
	EA-03 Opció 3 Pont Bigues Prefabricades
	Annex6.Climatologia i Hidrologia
	Annex7.Sismicitat
	Annex8.Càlcul Estructural
	Annex9. Ferms i Paviments
	Annex10. Classificació dels Contractistes
	Annex11. Justificació de Preus
	Annex12.Seguretat i Salut(acabat)
	Annex13.Estudi d'Impacte Ambiental
	Annex14.Organització i desenvolupament de les obres
	Annex15.Pressupost per a Coneixement de l'Administració
	Annex16.Pla de Treball
	Annex 17. Plà de control de la Qualitat
	Annex 18. Prova de càrrega
	Annex12.Seguretat i Salut(acabat).pdf
	Annex12.Seguretat i Salut.pdf
	Justificació de Preus ESS
	Plec de prescripcions ESS
	PLANOLS ESS-Complet
	PORTADA PRESSUPOST ESS
	Pressupost ESS-Complet

	Annex12.Seguretat i Salut(acabat).pdf
	Annex12.Seguretat i Salut.pdf
	Justificació de Preus ESS
	Plec de prescripcions ESS
	PLANOLS ESS-Complet
	PORTADA PRESSUPOST ESS
	Pressupost ESS-Complet




