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1.  INTRODUCCIÓ 
Cubelles, com la majoria de 
poblacions costaneres de les 
rodalies, diferencia clarament els 
seus períodes d'activitat entre els 
mesos d'estiu i la resta de l'any. 
Mentre que durant la majoria de 
l'any es tracta d'un poble tranquil 
amb una població censada (i 
presumiblement permanent durant 
tot l'any) inferior als 15.000 
habitants, durant l'estiu el poble es 
transforma multiplicant la seva 
activitat i triplicant la població. 

La indústria al municipi és 
diversificada, tot i que en destaca el 
sector energètic (amb una central 
tèrmica que inicià la seva producció 
el 1950), el del metall i les 
constructores, amb tot l'ampli 
ventall d'empreses subsidiàries i de 
materials de la construcció que 
aquestes generen. Amb tot, és el 
sector terciari el que ha esdevingut 
el principal centre d'ocupació de la 
població.  

La gran importància de la segona 
residència al municipi, i la voluntat 
de crear un passeig marítim continu 
entre Cubelles i Calafell han 
propiciat una sèrie d'actuacions 
que s'han traduït en un fort 
creixement urbanístic al voltant del 
nucli urbà, especialment en direcció 
sud-oest, i que s'estén fins als límits 
municipals amb Cunit. 

1.1.  CAUSES QUE MOTIVEN EL PROBLEMA 
Durant els últims 20 anys, la zona compresa entre el riu Foix i el torrent de Can Pedró (límit 
municipal amb Cunit) ha sofert un ràpid desenvolupament urbanístic. La construcció de nous 

Figura 1.1 Evolució de la zona situada entre el riu Foix i el 
torrent de Can Pedró. Fotos de 1956, 1983, 2004 i 2010.  

Font: ICC i Google Earth 
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apartaments i zones verdes, i l'establiment de nous comerços generen noves necessitats a una 
zona històricament poc poblada. 

Per altra banda, l'existència de la línia ferroviària del Mediterrani suposa una barrera 
arquitectònica a l'hora d'unir la zona interior amb la zona costanera, i la manca de població 
que històricament havia tingut aquesta àrea entre els nuclis de Cubelles i Cunit tampoc havia 
propiciat la construcció de passos. Per aquesta raó, i per la major proximitat al mar, el 
desenvolupament urbanístic ha esdevingut íntegrament al costat sud de la via. 

Ara bé, també és fruit d'aquest mateix desenvolupament la transformació del polígon 
industrial de Les Salines en una zona cada cop més comercial. Aquest polígon està situat al 
costat nord de la via i, per tant, genera una demanda de ciutadans que necessiten creuar la via 
i que requereixen d'uns passos adequats per poder-hi accedir còmodament i de forma segura. 

1.2.  ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA 
Actualment només existeix un pas alternatiu que connecti els dos costats de la via. Es tracta 
d'un pont destinat clarament als vehicles motoritzats amb voreres estretes i irregulars que 
suposen un risc per als vianants, a més de no estar adaptat per persones amb mobilitat 
reduïda. Cal recordar que l'objectiu principal és 
connectar una zona comercial (principalment amb 
oferta de supermercats) amb una zona residencial, 
de manera que un percentatge elevat dels vianants 
que hi vulguin accedir seran persones amb mobilitat 
reduïda degut als carros de la compra o famílies 
amb nens petits. 

Pel que fa als veïns de Cunit que, per proximitat i 
varietat d'oferta, volen accedir al polígon industrial, 
tenen dues opcions per accedir al polígon; la 
primera és fer una gran volta per utilitzar el pont 
anteriorment citat, i la segona caminanr uns 50 
metres pel voral de la carretera C-31. La carretera 
en aquest punt permet una velocitat de 90 km/h, 
així que és evident la perillositat de la situació. 

La necessitat d'un nou pas resulta encara més 
significativa quan s'observa que, a la zona on es 
proposa el pas alternatiu, les tanques de protecció 
de les vies estan trencades i es pot diferenciar 
clarament un camí fet per vianants que, 
temeràriament, decideixen escurçar el camí 
travessant les vies. 

 

Figura 1.2 Tanca trencada i camí fet pels 
vianants que decideixen creuar les vies 

irresponsablement. 
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2.  OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té per objecte la justificació i definició d'un pas alternatiu que connecti el 
polígon industrial de Les Salines amb les urbanitzacions situades al costat sud de la via. Com 
que ja existeix un pont adequat pel pas de vehicles motoritzats, es proposa la construcció d'un 
pas destinat exclusivament als vianants, còmode i accessible per persones amb mobilitat 
reduïda, i correctament integrat en un entorn de nova urbanització. 

Es tracta de cobrir una necessitat evident del poble i d'aprofitar una bona oportunitat de donar 
impuls econòmic a una zona industrial i comercial amb un potencial important de creixement. 

Així doncs, el projecte haurà d'aportar tots els documents necessaris perquè es pugui dur a 
terme la construcció d'un nou pas amb les següent característiques: 

• Ha de ser una construcció senzilla però integrada en un entorn de nova construcció. 
• S'ha d'intentar minimitzar el cost de construcció i manteniment sense deixar de banda 

la funcionalitat i l'estètica de la infraestructura. 
• És primordial que estigui correctament adaptada a persones amb mobilitat reduïda. 
• El pas ha de ser segur, tant pel que fa al creuament de vies i carrers com pel que fa a la 

sensació d'inseguretat ciutadana, especialment de nit. 
• Ha de respectar les construccions existents adaptant els accessos a l'espai no construït 

disponible. 

3.  CONDICIONANTS GENERALS 
La proximitat al mar i, especialment, el fet que les vies se situen per sota del nivell del carrer 
fan poc pràctica la construcció d'un pas soterrat, així que un cop descartada aquesta 
possibilitat, s'ha optat definitivament per construir un pas elevat en forma de passarel·la de 
vianants. 

Per altra banda, al tractar-se d'una zona allunyada del centre municipal i relativament poc 
transitada s'ha cregut convenient reduir els costos de manteniment i les molèsties als veïns 
evitant instal·lar-hi ascensors per tal d'assegurar l'accés permanent a persones de mobilitat 
reduïda. 

És per aquest motiu que el condicionant geomètric i funcional més important d'aquest 
projecte és la definició de les rampes d'accés. La voluntat de complir amb les normatives 
associades a la desaparició de barreres arquitectòniques limita de manera important la 
capacitat per salvar desnivells, especialment si l'espai és ajustat com és el cas de l'accés nord 
de la passarel·la. 

Addicionalment, s'ha volgut complir amb les recomanacions del Llibre de Via d'ADIF establint 
l'alçada de la passarel·la per sobre de les vies en 7 metres. I tot plegat respectant les 
construccions existents. 
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L'accés sud disposa de tot l'espai necessari per dur a terme rampes del 8% amb una longitud 
màxima entre replans de 10 metres al tractar-se d'un solar buit de l'Ajuntament destinat 
precisament a urbanització i jardineria.  

Però l'accés nord té molt limitat l'espai degut a la proximitat de les naus industrials ja 
construïdes, a l'entrada d'una de les naus que no pot ser envaïda i a que aquest accés se situa 
en terreny privat i, per tant, com més terreny s'utilitzi més s'encarirà més el projecte. Aquesta 
problemàtica s'ha solucionat amb una geometria complicada i recargolada de les rampes que 
satisfà tots els requisits anterior. 

Per últim, a nivell constructiu s'ha buscat una tipologia que sigui de fàcil muntatge i que afecti 
el mínim possible al servei ferroviari, ja que aquesta línia és de gran importància pel país i 
aturar-la podria ser complicat. 

4.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
4.1.  TOPOGRAFIA 

El projecte està definit sobre la base cartogràfica de la Xarxa de Municipis de la Diputació de 
Barcelona a escala 1/1.000 i proporcionada pel mateix Ajuntament de Cubelles. Aquests mapes 
utilitzen la Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM), fus 31, sobre l'el·lipsoide 
Internacional i datum Europeu. L'origen d'altituds correspon al nivell mitjà del mar a Alacant i 
l'origen de longituds al meridià de Greenwich. 

La cartografia es va definir mitjançant vol l'any 2007 i es va revisar amb treball de camp l'any 
2008. 

4.2.  GEOTÈCNIA 
Per la definició dels paràmetres relatius a les fonamentacions de la passarel·la s'ha partit del 
mapa geològic de la zona a escala 1/50.000 proporcionat per l'Institut Geològic de Catalunya i 
comparat amb els mapes disponibles a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Per tal de definir un perfil dels estrats existents a la zona del projecte i conèixer més a fons els 
paràmetres que defineixen el sòl s'ha consultat un estudi geotècnic realitzat al torrent de Can 
Pedró, uns 400 metres a l'oest de la zona de projecte, i que ofereix dos sondejos força 
concloents sobre la disposició i característiques dels estrats. Per últim, s'ha comprat aquest 
estudi  amb un altre realitzat a la desembocadura del riu Foix, uns 2 km a l'est. 

La conclusió obtinguda d'aquests estudis és que els materials disponibles són de poca qualitat i 
que la millor capa es troba a una fondària d'entre 1,20 metres i 3,10 metres i per sota de la 
capa de rebliment. Aquesta capa consta de materials quaternaris cohesius formats per argiles 
amb fracció de sorra fina i que ofereixen una tensió admissible de 0,48 kg/cm2.  

Tot i la poca qualitat del terreny, com que les càrregues de la passarel·la no són de molta 
importància i les capes inferiors són encara de menys qualitat, s'ha optat per realitzar 
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fonamentacions superficials mitjançant sabates aïllades, o agrupades quan la distància entre 
elles no permeti la disposició aïllada. 

A l'Annex VIII s'inclouen tots els estudis i conclusions esmentades. 

4.3.  EFECTES SÍSMICS 
El present projecte està situat en una zona d'acceleració sísmica 0,04 g. A l'Annex X, relatiu al 
càlcul de l'estructura, s'estudia el cas seguint les indicacions de la Normativa de Construcció 
Sismoresistent de Ponts, tot tractant els fenòmens sísmics com una acció més dins de l'anàlisi 
estructural. 

Així doncs, s'ha tingut en compte l'acció sísmica però un cop analitzada s'ha arribat a la 
conclusió que no és una càrrega limitant en el comportament de l'estructura. Totes les 
conclusions sobre les combinacions de càrregues que inclouen l'acció sísmica es troben a 
l'Annex corresponent. 

4.4.  ANÀLISI D'ALTERNATIVES 
L'Annex II de la present memòria consisteix en un estudi de les diferents alternatives 
proposades per donar solució al problema existent, inclosa l'alternativa de no realitzar cap 
actuació. 

L'anàlisi multicriteri es duu a terme a dos nivells. Per una banda s'estudia el tipus d'actuació 
que millor s'adequa a les característiques del terreny, i per l’altra es planteja quina tipologia 
estructural satisfà millor les necessitats constructives, funcionals i estètiques. A més es justifica 
la ubicació de la passarel·la així com la geometria i situació dels accessos. 

4.5.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

4.5.1.  Traçat 
La passarel·la ha de salvar una llum total de 52 metres de longitud amb suports intermedis que 
defineixen tres trams de 16, 20 i 16 metres. Les rampes d'accés han de tenir un pendent 
màxim del 8% i una longitud màxima entre replans de 10 metres en la seva projecció 
horitzontal. El gàlib respecte les vies de ferrocarril ha de ser al voltant dels 7 metres. 

A més, s'ha definit un pendent del 2% a cada banda de la passarel·la per tal d'evacuar l'aigua 
de pluja i reduir lleugerament el desnivell a salvar pels accessos. 

4.5.2.  Secció tipus 
El tauler de la passarel·la tindrà una amplada de 3 metres, amb una amplada lliure de pas un 
cop descomptades les baranes de 2,52 metres, amb l'objectiu d'oferir la màxima comoditat als 
vianants, sense oblidar que no s'espera un flux important de persones en cap moment del dia.  

Les escales oferiran una amplada lliure de pas d'1,52 metres mentre que les rampes tindran 
una amplada d'1,82 metres, tot complint amb la normativa i permetent un encreuament fàcil 
de dues persones amb cadira de rodes. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/16943D9A-9F4D-4622-A336-B4098C898164/71984/NCSP07.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/16943D9A-9F4D-4622-A336-B4098C898164/71984/NCSP07.pdf
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4.5.3.  Tipologia estructural 
Els condicionants de gàlib de les vies han decantat la tipologia escollida cap a una de 
sustentació superior, és a dir, que reduís al mínim l'estructura per sota del tauler. Així doncs 
s'ha optat per utilitzar una gelosia metàl·lica formada per perfils d'acer laminats en calent on el 
tauler, de 10 cm de cantell i de formigó armat HA-30/B/12/IIIa, es recolza sobre la part inferior 
de l'estructura metàl·lica.  

Els perfils utilitzats per la gelosia seran d'acer S 275 JR de secció tubular quadrada 10 x 10 i de 
3 mm d'espessor a excepció de les vuit barres més sol·licitades (relatives als suports 
intermedis) on s'ha optat, per criteris estètics, per mantenir les dimensions exteriors i 
augmentar l'espessor a 5 mm. 

Els pilars de la passarel·la seran de formigó armat HA-30/B/12/IIIa i de 50 o de 80 cm de 
diàmetre segons el cas. 

Pel que fa als accessos, com que no tenen condicionants de gàlib, es resoldran amb estructura 
de formigó armat HA-30/B/12/IIIa per tal de disminuir els costos de manteniment tenint en 
compte la proximitat del mar. Les rampes tindran un cantell de 35 cm mentre que les escales 
tindran un cantell de 25 cm. 

L'acer de totes les armadures serà B 500 S. 

A l'Annex X s'inclouen les característiques dels materials escollits per cada element així com les 
accions considerades i el càlcul de l'estructura. 

4.5.4.  Pavimentació 
Per a la pavimentació de la passarel·la i dels accessos s'ha escollit un sistema urbà utilitzat 
habitualment en parcs, jardins i zones de vianants preparat per estendre directament sobre el 
formigó. Es tracta d'un recobriment acrílic, rugós i pigmentat. 

L'Annex XII descriu el compost escollit amb més detall, així com altres acabats de la passarel·la 
com la barana i l’entramat de fusta. 

4.5.5.  Coberta 
S'ha projectat un entramat de fusta que cobreix parcialment la passarel·la mitjançant taulons 
de fusta IPE 10 x 2 cm i cargolats a la gelosia metàl·lica mitjançant uns perfils angulars soldats a 
les barres longitudinals superiors de l'estructura d'acer. 

4.5.6.  Obres complementàries 
S'ha previst la urbanització de l'accés sud per convertir el solar en una zona verda adaptada a 
l'entorn. En el present projecte, concretament a l'Annex XIII, es donen algunes pautes de la 
jardineria que seria aconsellable utilitzar a les rodalies de la passarel·la. Tot i així, es creu 
convenient que tot el solar, o bona part d'ell, sigui destinat a la construcció d'un parc. 

L'Annex XI defineix un enllumenat adequat per la passarel·la per tal que aquesta sigui 
accessible, funcional i segura en qualsevol moment del dia. 
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4.6.  SERVEIS AFECTATS 
L'afectació més important correspon al servei ferroviari. S'ha dissenyat el procediment 
constructiu per tal de reduir al màxim els talls d'aquest servei durant l'execució de les obres. 
Tot i així, durant la instal·lació de les xarxes de seguretat i, recomanablement, durant la 
col·locació  de la gelosia metàl·lica, el servei ferroviari hauria d'ésser interromput o, si més no, 
reduir la freqüència i/o la velocitat dels trens en el tram en qüestió.  

Tot i així, aquestes tasques s'hauran de realitzar durant les hores de menys intensitat en el 
servei i amb la màxima celeritat possible. 

Per altra banda, no es preveu l'afectació de cap servei soterrat, tot i que degut a la proximitat 
d'algunes línies telefòniques a l'accés nord s'hauran d'extremar les precaucions i avisar a la 
companyia abans del començament de les obres. 

A l'Annex V s'inclouen els plànols orientatius dels diferents serveis existents a la zona 
proporcionats per les companyies afectades. 

4.7.  EXPROPIACIONS 
Per una banda, l'accés sud se situa en terrenys de titularitat pública, pertanyent a l'Ajuntament 
de Cubelles, i que no suposen cap despesa addicional. 

En canvi, l'accés nord estarà situat necessàriament en terreny privat pertanyent al grup de 
naus industrials instal·lades en la mateixa illa de cases. Es tracta d'una zona comuna que 
actualment no s'utilitza i la ocupació de la qual no provocaria afectacions a les empreses 
propietàries. Així doncs, s'ha valorat el preu del sòl ocupat de forma permanent per l'accés 
nord en 240 €/m2 i el sòl ocupat temporalment durant l'execució de les obres en un 2% del 
preu del sòl anual, valorat proporcionalment pels mesos d'ocupació. 

L'accés nord ocuparà 265 m2 de terreny privat de forma permanent mentre que s'ocuparan 
310 m2 addicionals per tal de dur a terme les obres. El cost de les expropiacions s'ha valorat en 
65.088 €. 

L'Annex VI inclou tota la informació necessària al respecte. 

4.8.  PLA D'OBRA 
Les obres tindran una duració prevista de 4 mesos a partir del moment d'aprovació del 
projecte. 

A l'Annex XV es mostra un possible pla de desenvolupament dels treballs, de caràcter indicatiu. 
Un cop adjudicada l'obra, el contractista haurà de redactar un Pla d'Obra completament 
detallat segons els seus recursos i prioritats. 
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4.9.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D'acord amb el Reial Decret 1627/1997, s'ha inclòs en el projecte un estudi de Seguretat i Salut 
que es presenta a l'Annex XVII de la present memòria, i que recull els riscos i mesures 
preventives que suposa la realització de l'obra projectada. 

L'estudi consta dels següents documents: 

• Memòria: on es descriuen els procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d'accidents que poden produir-se. S'inclou també la descripció dels serveis sanitaris i 
comuns que han d'instal·lar-se a l'obra. 

• Plànols: on es resumeixen gràficament les mesures preventives definides a la memòria 
per a una major definició i comprensió d'aquestes. 

• Plec de Condicions: on es relacionen les normes legals i reglamentacions aplicables a 
la pròpia obra. 

• Pressupost: on es defineix el preu de les diferents unitats en matèria de seguretat i 
salut i el pressupost total de les mesures preventives. 

L'import total corresponent a la Seguretat i Salut és de 25.376,39 €. 

4.10.  ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 
S'ha inclòs a l'Annex XIX un estudi de l'impacte ambiental que pot provocar l'obra. En aquest 
estudi s'identifiquen i es descriuen tots els possibles efectes derivats de la construcció de la 
passarel·la i de l'activitat que aquesta generi per la seva utilització. 

Tots aquests efectes es valoren i es proposen mesures correctores si escau. 

4.11.  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves i assaigs per controlar la 
qualitat dels materials i dels treballs que sol·liciti la Direcció d'Obra, i d'acord amb el Plec de 
Condicions i la Normativa específica en cada cas. 

L'Annex VIII inclou el programa de control de qualitat previst. 

5.  PRESSUPOST 
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants, i 
tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d'Execució Material: 

• Pressupost d'Execució Material   361.037,83 € 

  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, 
Benefici Industrial i l'Impost de Valor Afegit (IVA) s'obté el Pressupost d'Execució per 
Contracta: 

• Pressupost d'Execució per Contracta:  519.858,37 € 

5.1.  REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 (BOE núm. 257, de 26 d’octubre de 2001), i per 
tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, 
no té revisió de preus. 

6.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a 
la licitació d’aquestes obres d’acord amb el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001: 

• Grup B-2 Ponts de formigó armat. 
• Grup B-4 Ponts metàl·lics. 

7.  DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 
Aquest projecte constructiu defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús 
general, i comprèn tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que 
demana l’article 124 del Reial Decret Legislatiu 2/2002 pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

8.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

• MEMÒRIA 
• ANNEXES 

o Annex I  Topografia i cartografia 
o Annex II Estudi d'alternatives 
o Annex III  Reportatge fotogràfic 
o Annex IV Condicionants existents 
o Annex V Serveis afectats 
o Annex VI Expropiacions 
o Annex VII Replantejament 
o Annex VIII Estudi geològic i geotècnic 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/11/01/pdfs/A02456-02576.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00543-00589.pdf
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o Annex IX Moviment de terres 
o Annex X Càlcul d'estructures 
o Annex XI Enllumenat 
o Annex XII Acabats 
o Annex XIII Urbanització de l'accés sud 
o Annex XIV Procediment constructiu 
o Annex XV Pla d'obra 
o Annex XVI Justificació de preus 
o Annex XVII Estudi de Seguretat i Salut 
o Annex XVIII Pla de control de qualitat 
o Annex XIX Estudi d'impacte ambiental 
o Annex XX Model 3D 

DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 

• SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
o Situació general (1) - 1/250.000 
o Situació general (2) - 1/30.000 
o Planta topogràfica - 1/1.000 

• DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
o Planta i alçat - 1/250 
o Definició geomètrica. Passarel·la - 1/150 
o Definició geomètrica. Accés sud - 1/150 
o Definició geomètrica. Accés nord - 1/150 

• SECCIONS TRANSVERSALS 
o Secció transversal tipus. Passarel·la - 1/20 
o Seccions transversals tipus. Rampes i escales - 1/20 

• ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ 
o Fonamentacions. Pilars de la passarel·la - 1/40 
o Fonamentacions. Pilars dels accessos - 1/40 
o Pilars extrems de la passarel·la - 1/50 
o Pilars intermedis de la passarel·la - 1/50 
o Pilars dels accessos - 1/50 
o Armat de tauler i accessos - 1/40 

• ESTRUCTURA METÀL·LICA 
o Estructura metàl·lica. Definició geomètrica - 1/125 
o Estructura metàl·lica. Plantes i alçat - 1/150 

• ACABATS 
o Acabats. Enllumenat - 1/250 
o Acabats. Paviment i entramat de fusta - 1/150 

• VISTES GENERALS 
o Perspectiva isomètrica - 1/250 

• MODEL 3D 
o Perspectiva isomètrica. Model 3D - 1/250 
o Perspectiva 3D. Vista sud - S/E 
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o Perspectiva 3D. Vista nord - S/E 
o Perspectiva 3D. Vista interior de la passarel·la - S/E 
o Perspectiva 3D. Vista global - S/E 
o Perspectiva 3D. Aspecte final - S/E 

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS 

• PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
• PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 

• AMIDAMENTS 
• QUADRE DE PREUS Nº 1 
• QUADRE DE PREUS Nº 2 
• PRESSUPOST 
• RESUM DEL PRESSUPOST 

9.  CONCLUSIÓ 
Es considera que s'ha descrit i justificat tècnicament i econòmicament, en aquesta memòria i 
en els seus respectius annexes, el Projecte constructiu de passarel·la de vianants sobre el 
ferrocarril al municipi de Cubelles. 

 

Barcelona, octubre de 2012 

 

L'enginyer Autor del Projecte 

Sgt.: Ivan Deiros Quintanilla 

     

Enginyer de Camins, Canals i Ports 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexes





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA



24 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest annex recull la cartografia utilitzada en els plànols del projecte. Tota la cartografia s'ha 
extret de la web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC.cat) a excepció del plànol a escala 
1/1000 que ha estat facilitat per l'Ajuntament de Cubelles. 

La definició del present projecte s'ha realitzat prenent com a referència el plànol facilitat per 
l'Ajuntament de Cubelles. 

 

Figura 1.1 Ortofoto de la zona de projecte. El cercle vermell indica el punt on es situa la passarel·la.  
Font: Google Earth.

http://www.icc.cat/
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1.  INTRODUCCIÓ 
A continuació, i mitjançant un anàlisi multicriteri, s'analitzen les diferents alternatives 
estudiades a fi d'arribar a la solució més escaient per la situació geogràfica, econòmica i social 
de la passarel·la. Arribar a la solució òptima desitjada implica estudiar-ne tant la ubicació com 
el traçat de la passarel·la i dels accessos o la tipologia estructural adequada. 

Per tal de realitzar l'anàlisi multicriteri s'estableixen una sèrie de criteris de judici als quals se'ls 
hi adjudica un pes segons la importància relativa que tenen dins de l'elecció final, sempre amb 
la màxima objectivitat possible. La descripció dels criteris escollits, així com de les alternatives 
estudiades i de la solució final adoptada queden reflectits en aquest annex. 

2.  UBICACIÓ 

2.1.  SITUACIÓ ACTUAL 
L'objectiu de la passarel·la és oferir un pas alternatiu 
elevat per sobre del ferrocarril, destinat exclusivament 
a vianants i vehicles no motoritzats, entre el polígon 
industrial de Les Salines, el qual cada vegada acull més 
botigues i supermercats diversos, amb les 
urbanitzacions de nova construcció destinades 
principalment a segona residència d'estiu, situades a 
l’altre costat de la via del tren. Aquesta passarel·la 
serveix, a més, per oferir un pas a la població resident a 
la zona est de Cunit, com a alternativa a l’únic camí 
actual: el voral de la carretera C-31. 

Actualment, l'únic itinerari alternatiu disponible 
consisteix en un pont destinat clarament al trànsit 
motoritzat amb voreres d'ample escàs. A més de la 
perillositat que aquest pont comporta pel vianant, els 
motius que porten a visitar el polígon són, 
majoritàriament, de consum, de manera que resulta 
encara més dificultós haver de fer front a unes voreres 
que no ofereixen l'ample necessari per permetre passar 
un carro o, senzillament, caminar amb bosses. 

2.2.  PLANTEJAMENT D'ALTERNATIVES 
La ubicació d'una nova passarel·la no ofereix gaires alternatives. La depuradora i el càmping 
situats a l'oest del polígon industrial dificulten una ubicació més propera al municipi de Cunit, 
mentre que un emplaçament més a l'est del pas existent s'ha descartat per l'allunyament dels 
objectius del projecte i per la inexistència actual de carrers urbanitzats al costat nord de la via. 

Figura 2.1 Itinerari pel voral de la 
carretera C-31. Únic pas viable pels 
veïns de Cunit sense haver de fer un 

recorregut excessivament llarg. 
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Així doncs, sembla evident que, si es vol plantejar un pas alternatiu, s'ha de situar directament 
encarat al carrer de l'Empordà del polígon industrial. A més, aquesta ubicació facilita una 
entrada a la zona comercial el més directament possible pel vianant.  

Per altra banda, enlloc de la passarel·la elevada es podria plantejar un pas soterrat a la mateixa 
ubicació. El problema d'aquesta opció resideix en què les vies es troben lleugerament per sota 
del nivell de carrer, cosa que complicaria adaptar les rampes i escales d'accés. Per altra banda, 
aquest tipus de passos són poc agradables pel vianant i poden resultar, fins i tot, perillosos pel 
que fa a seguretat ciutadana. Per últim, la proximitat del mar indueix a pensar que el nivell 
freàtic estarà força elevat amb les complicacions que això comporta, a més de la possibilitat 
d'inundació en cas de pluges intenses. 

Una última alternativa podria ser la millora de l'accessibilitat del pont existent, augmentant-ne 
l'ample de les voreres. L'ample dels carrils destinats al trànsit rodat és bastant limitat, el que 
implica que per augmentar l'ample de les voreres s'hauria d'augmentar l'amplada del pont, 
resultant en un projecte complicat i car. A més, aquesta solució, apart de complicada i 
discutiblement més barata que construir una nova passarel·la, solucionaria en part el 
problema, ja que només facilitaria l'accés als residents de les urbanitzacions de Cubelles, 
deixant la població de Cunit amb l'actual pas precari mitjançant el voral de la C-31, o amb un 
recorregut excessivament llarg per fer a peu.  

 

Figura 2.2 Pont existent i única alternativa de pas. S'observa la proximitat dels cotxes i l'amplada estreta 
tant dels carrils com de les voreres.  

Així doncs, en resum, les quatre alternatives a estudiar són: 

• Alternativa A: Construcció d'una nova passarel·la encarada al carrer de l'Empordà. 
• Alternativa B: Construcció d'un pas soterrat en el mateix lloc que l'alternativa A. 
• Alternativa C: Millora dels accessos del pont existent. 
• Alternativa D: Situació actual sense cap intervenció. 
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Figura 2.3 Representació dels dos passos existents i de l'alternativa proposada sobre la fotografia aèria 
de la zona. El municipi de Cunit queda immediatament a l'esquerra de l'alternativa per la C-31,  

mentre que la urbanització de nova construcció de Cubelles queda al sud del pas proposat. 

2.3.  CRITERIS 
L'elecció dels criteris utilitzats per valorar les diferents alternatives s'ha fet seguint les 
reflexions exposades a l'apartat anterior. S'ha considerat convenient dividir els criteris en tres 
categories diferents: criteris relatius al cost i al benefici econòmic, criteris relatius a la 
funcionalitat pel vianant i per dur a terme l'obra, i criteris relatius a l'impacte visual i 
ambiental. 

2.3.1.  Criteris econòmics 

• Cost de construcció: valora el cost total de construcció del projecte. Es considera el 
criteri econòmic més important. Com que no es tracta d'una obra singular ni d'especial 
rellevància simbòlica pel municipi, la idea del projecte és realitzar una obra funcional i 
adaptada a l'entorn amb el mínim cost. 

• Cost de manteniment: estima el cost de mantenir l'estructura en condicions òptimes 
per al seu ús. 

• Ingressos indirectes: estimen els beneficis econòmics que es poden treure de millorar 
l'accessibilitat a la zona comercial. És una obra que no genera ingressos directes però 
que pot promoure el comerç i la implantació de noves empreses a la zona, que suposin 
una font d'ingressos per al municipi. 

200 m 

Les Salines 

Pas proposat 

Itinerari pel  
voral de la C-31 

Itinerari pel 
pont existent 
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2.3.2.  Criteris de funcionalitat 

• Reducció del recorregut: valora la reducció del camí necessari pel vianant per tal de 
travessar les vies del ferrocarril. Es considera el criteri més important degut a les 
característiques del terreny descrites anteriorment. 

• Accessibilitat: avalua la facilitat del vianant, pensant especialment en persones amb 
mobilitat reduïda, de fer ús dels passos disponibles. 

• Perillositat: avalua tant el risc al que s'exposa el vianant quan ha de caminar massa a 
prop del trànsit motoritzat com la seguretat ciutadana que transmet el pas. És important 
degut a la necessitat actual de caminar pel voral de la C-31. Per altra banda, respecte a 
la seguretat ciutadana, no es tracta d'una zona especialment conflictiva però travessar 
un pas soterrat en una zona solitària no inspira confiança, especialment si es pensa en 
un possible desenvolupament comercial de la zona amb ofertes d'oci nocturn. 

• Molèsties durant la construcció: estima les molèsties que pot ocasionar l'obra. Com que 
no és una zona molt transitada no suposaria una gran molèstia pels vianants o pel 
trànsit motoritzat. Les molèsties principals s'ocasionarien a Renfe degut a les aturades 
del servei ferroviari necessàries per poder dur a terme l'obra. Tot i així, s'establiria el 
mètode constructiu més adient per interferir el mínim en el servei. 

• Condicionants tècnics: avalua possibles dificultats extres que poden influir 
negativament en la construcció. Dins d'aquest apartat s'inclouen factors com: el nivell 
freàtic elevat, la corrosió provocada per l'ambient marí, la disposició dels accessos, la 
complexitat del projecte, etc. 

2.3.3.  Criteris d'impacte ambiental i paisatgístic 

• Integració amb el paisatge: valora l'impacte visual d'una nova infraestructura. Tot i que 
a l'anàlisi multicriteri s'ha valorat positivament l'aspecte actual de la zona, la veritat és 
que l'interès estètic de l'entorn és més aviat escàs. El pont existent és vell i d'un aspecte 
poc cuidat, de manera que la implantació d'una nova infraestructura moderna i 
integrada amb la nova urbanització podria provocar, fins i tot, una millora visual de la 
zona. 

• Impacte ambiental: avalua l'impacte ambiental que pot ocasionar l'obra. Cap de les 
alternatives  avaluades suposaria un gran impacte ambiental a la zona. Degut a que la 
zona ja està envaïda d'altres infraestructures de major importància, una nova passarel·la 
o pas soterrat no suposaria una interferència en la fauna de l'entorn. Els principals 
impactes podrien ser el canvi en el nivell freàtic, la destrucció de la flora a la zona de les 
piles o la contaminació que puguin ocasionar les mateixes obres (camions, maquinària, 
etc.). 

2.4.  ANÀLISI MULTICRITERI 
A continuació s'exposa la valoració de cada criteri per les diferents alternatives. Les valoracions 
s'han fet mitjançant una escala del 0 al 10 on el 0 correspon a una situació gens favorable i el 
10 a la situació òptima. 
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Criteris Pes A B C D 

Econòmics 

Cost de construcció 60% 3 1 5 10 
Cost de manteniment 20% 5 3 7 10 
Ingressos indirectes 20% 10 10 5 0 

Subtotal 1 40% 4,8 3,2 5,4 8,0 

Funcionalitat 

Reducció del recorregut 30% 10 10 0 0 
Accessibilitat 20% 10 10 7 0 

Perillositat 20% 10 8 5 0 
Molèsties durant la construcció 20% 5 3 7 10 

Condicionants tècnics 10% 5 2 6 10 
Subtotal 2 50% 8,5 7,4 4,4 3,0 

Impacte 
Integració amb el paisatge 70% 8 9 10 10 

Impacte ambiental 30% 8 7 9 10 
Subtotal 3 10% 8,0 8,4 9,7 10,0 

 TOTAL 100% 7,0 5,8 5,3 5,7 
 

Sembla evident la necessitat d'un nou pas que millori l'accessibilitat davant de la no actuació. 
Els criteris funcionals prevalen per sobre dels criteris econòmics tot i la importància d'aquests 
últims. Tot i que els factors econòmics no són favorables al projecte degut a la manca 
d'ingressos directes i la poca importància dels possibles ingressos indirectes, el cost d'una nova 
infraestructura no ha de ser necessàriament elevat, i queda compensat socialment amb el 
servei que oferirà. 

Per altra banda, es descarta definitivament l'eixamplament del pont existent, ja que el cost i la 
dificultat del projecte serien massa elevats per solucionar la situació només parcialment. 

Per últim, la implantació d'una passarel·la elevada surt reforçada de l'anàlisi davant del pas 
soterrat, i és que els inconvenients del pas soterrat descrits amb anterioritat pesen massa 
davant d'un únic avantatge que és l'impacte visual. 

Així doncs, l’opció escollida és la A, és a dir, la construcció d'una nova passarel·la de vianants 
elevada entre el carrer de l'Empordà i el solar ubicat al costat sud de la via entre els carrers 
Onze de Setembre i Rafael Casanova. 

3.  ACCESSOS 
Un cop presa la decisió de construir una nova passarel·la per vianants i decidida la única 
ubicació possible en planta, cal decidir com disposar-ne els accessos per tal que aquests 
resultin còmodes i funcionals per tots els ciutadans que la vulguin fer servir. 

Com s'ha comentat a l'apartat anterior, les característiques de la zona inciten a pensar que la 
passarel·la serà utilitzada per un gran nombre de persones amb mobilitat reduïda, 
especialment degut als carros de la compra o, fins i tot, a l'ús de la bicicleta, molt freqüent en 
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aquests municipis. Degut a això, sembla indispensable la instal·lació de rampes o ascensors 
que facilitin l'accés a aquests ciutadans. 

L'espai en planta disponible, tant a l'accés nord com a l'accés sud, és suficient per implantar-hi 
rampes. Per altra banda, tot i la utilitat demostrada de la passarel·la, no es tracta d'una zona 
especialment poblada i, per tant, no s'espera un gran flux de persones en cap moment de 
l'any, ni tan sols a l'estiu. Per tots aquests motius, la instal·lació d'ascensors, amb el 
manteniment que suposen, no sembla l'opció més adequada. 

A continuació es descriuen el traçat en planta escollit pels dos accessos, així com altres 
consideracions. 

3.1.  ACCÉS SUD 
L'accés sud correspon al solar ubicat entre els carrers Onze de Setembre i Rafael Casanova. Es 
tracta d'un solar sense cap construcció al qual es proposa fer arribar els accessos de la 
passarel·la en forma de rampa  i escales, i urbanitzar l'entorn per tal de convertir-lo en un 
espai d'ús públic agradable per als veïns i integrat en l'entorn. 

El solar és propietat de l'Ajuntament i amb qualificació del sòl per a urbanització i jardineria, 
amb una superfície molt superior a la necessària pel projecte, per tant, no hi ha limitacions a 
l'hora de construir l'accés, més enllà de les disposicions sobre accessibilitat per a persones de 
mobilitat reduïda especificades a l'Annex de Condicionants Existents. 

S'ha optat per una disposició arquitectònica de les rampes adaptada a la forma del solar i unes 
escales amb traçat en L per tal que quedin encarades a un pas de vianants que s'habilitarà 
entre les voreres dels carrers Onze de Setembre i Rafael Casanova. 

 

Figura 3.4 Disposició de les rampes i escales de l'accés sud. A la part superior, el carrer Onze de 
Setembre; a la part inferior, el carrer Rafael Casanova. 
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3.2.  ACCÉS NORD 
L'accés nord presenta més limitacions d'espai, ja que es pretén situar-lo a una zona actualment 
sense ús (més enllà de l'estacionament esporàdic de vehicles privats) pertanyent a un conjunt 
de naus industrials del polígon de les Salines. 

La limitació és doble: per una banda, la proximitat de les naus industrials i dels accessos a 
aquestes acota l'espai disponible de manera clara, sent necessari deixar una distància 
prudencial entre les rampes / escales i els edificis; per altra banda, al tractar-se de terrenys 
privats, s'intenta minimitzar la necessitat d'expropiacions reduint tot el que sigui possible la 
superfície en planta de l'accés. 

La solució adoptada resulta en un traçat recargolat de la rampa acabant en un últim tram 
perpendicular que ofereix l'accés a aquesta des de la vorera oest del carrer de l'Empordà. Pel 
que fa a les escales, segueixen un traçat recte que desemboca en el mateix punt que la rampa, 
compartint accés amb aquestes. 

 

Figura 3.5 Disposició de les rampes i escales de l'accés nord. A la dreta, el carrer de l'Empordà; a la part 
inferior, el carrer del Maestrat. Es pot observar també la nau industrial a la cantonada  

superior esquerra i el seu accés a l'esquerra de la imatge. 



38 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

4.  TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
Un cop decidit que la millor solució és plantejar una nova infraestructura que permeti creuar la 
via del ferrocarril, i definit el traçat d'aquesta, s'ha de decidir quin tipus d'estructura es vol 
utilitzar valorant els diferents condicionants del projecte. Entre tots els factors que influeixen 
en aquest projecte a l'hora de prendre decisions, s’en poden destacar dos d'especialment 
importants: els factors econòmics i la línia de ferrocarril. 

Com ja s'ha comentat, no es tracta d'un emplaçament de referència pel municipi. És per això 
que el cost de l'estructura, tant pel que fa a la construcció com pel que fa al manteniment, té 
especial rellevància. És necessari plantejar una estructura que no resulti cara però que, alhora, 
quedi ben integrada en un entorn de nova urbanització. A més, la proximitat del mar afecta 
negativament al manteniment de l'estructura, sent especialment sensibles les estructures 
metàl·liques. Per aquesta raó, els accessos i els pilars, com que no tenen l'afectació del servei 
ferroviari com a condicionant, s'han plantejat de formigó, sigui quina sigui la tipologia de la 
passarel·la. 

Per altra banda, la presència de la línia de ferrocarril condiciona en diferents aspectes la 
tipologia estructural a utilitzar. Es tracta d'una línia important dins de la xarxa ferroviària del 
país, ja que pertany al corredor mediterrani i serveix a trens de rodalies, mitja i llarga distància, 
a més de trens de mercaderies. És per això que s'ha de plantejar una estructura fàcil de muntar 
i que afecti el mínim possible al servei ferroviari.  

El gàlib és un altre dels condicionants que es presenten degut a la presència de les vies. Renfe 
aconsella que totes les noves infraestructures de nova construcció tinguin una alçada mínima 
des de les vies al punt més baix de l'estructura de 7 metres. Ara bé, la limitació d'espai de 
l'accés nord i les necessitats de les persones de mobilitat reduïda (rampes amb pendent 
limitat) fan que sigui necessari reduir al màxim el desnivell a salvar pels accessos. Per això, un 
condicionant important és la quantitat d'estructura que queda per sota del tauler. 

Per últim, la llum no és un factor important, ja que tot i que en total la passarel·la fa 52 metres 
de llarg, es disposa de l'espai suficient per posar pilars intermedis i no necessitar salvar més de 
20 metres de llum. 

4.1.  PLANTEJAMENT D'ALTERNATIVES 
Seguint amb les indicacions anteriors, s'han plantejat quatre alternatives: dues de formigó i 
dues mixtes. S'han descartat solucions més complicades degut a que el cost és un factor 
important en aquest projecte i no es pretén realitzar cap obra singular. 

• Alternativa A: estructura amb bigues de formigó prefabricades. És una alternativa 
pensada especialment per criteris econòmics i pensant en la poca llum a salvar. Té la 
dificultat que la llum segueix sent lleugerament més gran del que seria desitjable per a 
una estructura prefabricada, ja que s'haurien d'unir elements a terra o construir una 
cintra de dimensions importants per no afectar el servei ferroviari. A més, el cantell per 
poder salvar 20 metres de llum no seria especialment favorable. També té 
l'inconvenient de tenir una estètica poc agraïda. 
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• Alternativa B: estructura amb biga de formigó "in situ". Per una banda, es millora el 
rendiment del formigó al no haver d'unir elements formant un continu. Per altra banda, 
es poden plantejar formes més agradables a la vista. El seu inconvenient més gran és 
que seria necessària la construcció d'una cintra i que suposaria majors molèsties pel 
servei ferroviari encarint força el preu de construcció. Per altra banda, el cantell segueix 
sent un inconvenient important. 

• Alternativa C: passarel·la en biga mixta acer – formigó. L'aparició de l'acer per tal 
d'optimitzar l'estructura i reduir-ne el cantell provoca l'encariment de l'estructura i, 
especialment, del manteniment d'aquesta degut a la corrosió. A més, tampoc redueix 
excessivament el gàlib. La millora estètica no suposa tampoc un factor determinant. 

• Alternativa D: passarel·la amb tauler de formigó sobre la part inferior d'una gelosia 
metàl·lica, on el pas dels vianants es faci pel mig de la gelosia. Amb aquesta alternativa 
es busquen les millors característiques de les alternatives anteriors. En primer lloc 
resulta una estructura lleugera i barata que té un muntatge senzill i que es pot dur a 
terme a terra i després aixecar-lo per trams, sense afectar el servei ferroviari, ja que els 
trams d’aquesta estructura  són autoportants. Per altra banda, redueix el gàlib al màxim 
ja que l'estructura se sustenta per sobre del tauler. I per últim, facilita les feines de 
manteniment de l'acer de la major part de la gelosia, ja que aquest es troba 
majoritàriament per sobre del tauler. 

4.2.  CRITERIS 
A continuació es descriuen els criteris adoptats en l'anàlisi multicriteri i que pretenen 
sintetitzar tot allò exposat en els apartats anteriors. 

4.2.1.  Criteris econòmics 

• Cost de construcció: valora el cost total de construcció de la passarel·la. Es considera el 
criteri econòmic més important. Es tracta de realitzar una obra funcional però alhora 
adaptada a un entorn de nova urbanització amb el mínim cost. 

• Cost de manteniment: estima el cost de mantenir l'estructura en condicions òptimes 
per al seu ús. Es valora especialment la necessitat de dur a terme tasques de repintat,  
però també es tenen en compte altres possibles desperfectes fruit de l'ambient marítim 
i climatològic, i altres factors com possibles actes de vandalisme. 

4.2.2.  Criteris constructius 

• Gàlib: valora la quantitat d'estructura que queda per sota de la zona de pas. És un criteri 
molt important per tal de minimitzar el desnivell a salvar pels accessos. 

• Facilitat de construcció: valora la facilitat del muntatge de l'estructura, no confondre 
amb l'afectació dels serveis. És un factor rellevant per reduir costos, temps i espai 
necessari per l'execució, però s'ha considerat el factor menys important dins dels criteris 
constructius ja que no es disposa d'un termini d'execució fixat i els criteris econòmics ja 
valoren el cost de construcció. 

• Interferència amb el servei ferroviari: estima la possible afectació del servei per culpa 
de la construcció de la passarel·la. Es valora positivament la possibilitat de muntar 



40 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

l'estructura a terra i elevar-la posteriorment per no haver d'utilitzar estructures auxiliars 
o tallar el trànsit de trens. És el factor més determinant dins dels criteris constructius. 

• Corrosió: avalua la incidència sobre l'estructura de la proximitat del mar, no només a 
nivell de costos de manteniment sinó també a nivell de possibles danys estructurals 
provocats per un mal manteniment. 

4.2.3.  Criteris estètics 

• Estètica: avalua, inevitablement de manera subjectiva, l'aspecte visual final de 
l'estructura. Tot i que no es pretén fer una obra singular, realitzar una passarel·la 
agradable ajuda a millorar l'opinió pública i el conjunt estètic de la urbanització.  

• Integració amb el paisatge: valora com s'adapta la nova estructura a la zona on ha 
d'estar ubicada, tenint en compte que es tracta d'una urbanització de nova construcció. 

4.3.  ANÀLISI MULTICRITERI 
A continuació s'exposa la valoració de cada criteri per les diferents alternatives. Les valoracions 
s'han fet mitjançant una escala del 0 al 10 on el 0 correspon a una situació gens favorable i el 
10 a la situació òptima. 

Criteris Pes A B C D 

Econòmics 
Cost de construcció 60% 10 5 3 8 

Cost de manteniment 40% 9 10 3 5 
Subtotal 1 40% 9,6 7,0 3,0 6,8 

Constructius 

Gàlib 25% 2 3 5 10 
Facilitat de construcció 15% 8 0 5 9 

Interferència amb les vies 35% 7 0 7 10 
Corrosió 25% 9 10 0 4 

Subtotal 2 40% 6,4 3,3 4,5 8,4 

Estètics 
Estètica 60% 0 6 9 10 

Integració amb el paisatge 40% 3 6 9 9 
Subtotal 3 20% 1,2 6,0 9,0 9,6 

 TOTAL 100% 6,6 5,3 4,8 8,0 
  

Es pot veure clarament com els criteris econòmics i funcionals, sobretot pel que fa a l'execució 
de les obres prevalen sobre els criteris purament estètics. 

És per aquesta raó que l'estructura prefabricada guanya força punts i es presenta com una 
bona opció, tot i els inconvenients, només superada per la gelosia metàl·lica. El punt fort 
d'aquesta primera alternativa resideix clarament en l'aspecte econòmic, a més d'oferir unes 
bones prestacions constructives. 

L'estructura de formigó "in situ" ofereix una solució notable pel que fa a costos però poc 
pràctica a l'hora de dur a terme la seva construcció. La necessitat d'estructures auxiliars 
importants i les probables afectacions al trànsit ferroviari per culpa de l'execució de les obres 



41 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

la fan una solució no gaire desitjable per aquest cas en concret. Per contra, els accessos i els 
pilars no tenen aquests problemes d'interferència amb el servei ferroviari ni requereixen de 
gàlibs especials, així que poden beneficiar-se dels avantatges econòmics i de manteniment que 
una estructura de formigó armat pot oferir. 

L'estructura de biga mixta no resulta òptima en cap cas ja que encareix el projecte sense oferir 
grans avantatges a canvi. Són estructures pensades per superar llums i sobrecàrregues molt 
més importants. 

Per últim, i com ja es preveia, la solució guanyadora ha resultat la gelosia metàl·lica. Tot i els 
problemes que pugui tenir de cara a mantenir l'acer en òptimes condicions, la disposició 
d'aquest facilita les tasques de control i repintat en cas de necessitat. A més, ofereix molts 
avantatges a nivell constructiu, especialment pel que fa al gàlib i a la facilitat de muntatge. Tot 
això amb un resultat estètic excel·lent i adequat per l'entorn en que estarà disposada, ja que 
es tracta d'una estructura lleugera i agradable a la vista, amb l'avantatge que les gelosies i les 
vies de ferrocarril sempre han congeniat molt bé. 

5.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Finalment, la solució adoptada per millorar l'accessibilitat al polígon industrial de les Salines i 
l'accés a la platja des d'aquest és una nova infraestructura en forma de pas superior entre la 
vorera oest del carrer de l'Empordà (accés nord) i el solar actualment buit entre els carrers 
Onze de Setembre i Rafael Casanova a l'accés sud. 

L'estructura dels accessos, els pilars i el tauler seran de formigó armat. L'estructura de la 
passarel·la té una longitud entre accessos de 52 metres, salvats mitjançant una gelosia 
metàl·lica contínua formada per perfils d'acer laminats en calent i amb dos grups de pilars 
intermedis que resulten en dos trams extrems de 16 metres de llum i un tram central de 20 
metres de llum. 

El pas dels vianants es durà a terme per l'interior de la gelosia. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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1.  INTRODUCCIÓ 
A continuació es mostren una sèrie de fotografies de l'emplaçament de la passarel·la per tal de 
mostrar la situació actual del terreny. Per a una major comprensió visual i espacial de la zona 
en el següent plànol s'ha marcat la ubicació escollida per la passarel·la i els accessos així com 
els punts des dels que s'han efectuat les diferents fotografies i la direcció de l'enquadrament. 

 

Figura  1.1 Posició i enquadrament de les diferents fotografies incloses en aquest Annex. 
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2.3 

3.1 
3.2 
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2.  ACCÉS NORD 

 

Figura  2.1 Accés nord de la passarel·la des del carrer de l'Empordà. 

 

Figura 2.2 Emplaçament de les rampes d'accés a l'estrep nord. Part de l'espai entre la vorera i la nau 
industrial s'haurà d'expropiar degut a que pertany al polígon. 
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Figura 2.3 Vista longitudinal de l'emplaçament de la passarel·la des de l'accés nord. En primer pla el 
carrer del Maestrat. S'observa com les vies queden per sota del nivell de carrer. 

3.  ACCÉS SUD 

 

Figura 3.4 Solar on es situarà l'accés sud. Vista des del costat est. 
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Figura 3.5 Vista longitudinal des de l'accés sud. En primer pla  el carrer de l'Onze de Setembre. S'observa 
com la passarel·la queda encarada al carrer de l'Empordà a l'altra banda de la via. 

 

Figura 3.6 Vista de l'accés sud amb el carrer de Rafael Casanova en primer pla. S'observa com el pas de 
vianants existent queda situat perfectament per facilitar l'accés a la passarel·la. 
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Figura 3.7 Solar on es situarà l'accés sud. Vista des del costat oest. 

 

Figura 3.8 Vista general del pas projectat des del costat sud. Els laterals de la via ofereixen prou espai 
com per posar-hi pilars intermedis sense afectar al servei ferroviari. A la llunyania s'observa el pont 

existent i que significa l'únic pas alternatiu relativament proper. 
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4.  ALTERNATIVES DE PAS ACTUALS 

 

Figura 4.1 Camí creat pel pas irresponsable de la 
gent. Les tanques de protecció estan trencades a 

ambdós costats. 

 

Figura 4.2 La vorera del pont existent no ofereix 
l'amplada ni la seguretat necessàries com per 

considerar-se pas de vianants alternatiu.

 

Figura 4.3 Els veïns de Cunit estan obligats a utilitzar el voral de la carretera C-31 per accedir caminant al 
polígon industrial.
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1.  INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present Annex és descriure els diferents condicionants existents a la zona i que 
poden influir a l’hora de plantejar la geometria en alçat i en planta de l’estructura. Les 
diferents construccions existents, la vegetació de la zona, la cota de la via respecte del carrer o 
l’espai disponible per construir els accessos poden modificar el traçat del projecte per tal de 
facilitar-ne al màxim la construcció i reduir l’impacte social i ambiental. 

2.  CONDICIONANTS EXISTENTS 

2.1.  CONDICIONANTS NORMATIUS 
La geometria de la passarel·la ve restringida inicialment per una sèrie de normatives 
corresponents als gàlibs i a les mesures d’accessibilitat adequades. 

Pel que fa als gàlibs que cal deixar lliures per sota de la passarel·la, el més restrictiu és el que 
correspon al ferrocarril. Tot i que la majoria de passos superiors d’aquesta línia no compleix 
amb aquesta normativa, s’ha cregut convenient seguir la recomanació del Libro de Vía de ADIF 
(2005) que estableix en 7,00 metres l’alçada mínima dels passos superiors de nova construcció.  

Aquesta alçada obliga a salvar un gran desnivell als dos accessos mitjançant escales i rampes 
i/o ascensors. Els paràmetres més restrictius per a aquest projecte necessaris per definir una 
bona accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda (Ordre VIV/561/2010 del BOE) són: 

Escales: 

• Amplada mínima lliure de pas d'1,20 metres. 
• Tindran 12 graons com a màxim. 
• Els descansos entre trams tindran una profunditat mínima d’1,20 metres. 
• Els graons seran iguals i compliran les següents relacions entre l’estesa (E) i la 

contrapetja (C): 
o E ≥ 30 cm 
o C ≤ 16 cm 
o 54 cm ≤ 2C + E ≤ 70 cm 

Rampes: 

• Pendent longitudinal màxima del 10% per a trams de fins a 3 metres de longitud. 
• Pendent longitudinal màxima del 8% per a trams de fins a 10 metres de longitud. 
• Pendent longitudinal màxima del 6% per a trams més llargs de 10 metres. 
• Amplada mínima lliure de pas d'1,80 metres. 
• Descansos d’1,50 metres de profunditat mínima en la directriu de la rampa. 
• Descansos d’1,80 metres de profunditat mínima quan existeixi canvi de direcció. 
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• A l’inici i al final de la rampa existirà un espai lliure d’obstacles d’1,50 metres de 
profunditat. 

S’ha optat per escales amb graons de 30 cm d’estesa i 16 cm de contrapetja amb trams 
d’escales el més regulars possible. Pel que fa a les rampes s’ha optat per trams de 10 metres 
de longitud com a màxim amb un pendent longitudinal del 8% i amb els descansos pertinents. 

2.2.  CONSTRUCCIONS PROPERES 
Tot i que serà inevitable expropiar alguns terrenys per tal de construir l’accés nord de la 
passarel·la, s’ha buscat en tot moment no influir negativament en l’activitat industrial i 
econòmica de la zona. Per aquesta raó s’ha establert com a requisit indispensable no haver 
d’enderrocar cap edifici proper per tal de dur a terme l’obra. 

L’accés sud es construirà sobre un solar buit destinat a obra d’urbanització i jardineria, de 
manera que es donarà l’ús pertinent al terreny i no afectarà en cap cas a cap edifici construït. 
L’espai disponible en aquest solar té les dimensions suficients per no suposar cap restricció a 
l’hora de construir-hi adequadament les escales i rampes pertinents i garantir-ne una bona 
accessibilitat. 

Per contra, l’accés nord s’ha de construir en un espai més limitat ja que no es disposa de cap 
solar buit, sinó que s’aprofita l’espai restant entre les naus industrials existents i la vorera. La 
superfície expropiada i la construcció de l’accés corresponent no suposarà doncs la demolició 
de cap nau sinó que ocuparà una àrea actualment destinada gairebé en exclusiva a 
l’estacionament ocasional de vehicles particulars dels treballadors del polígon. 

2.3.  CONDICIONANTS AMBIENTALS 
A nivell ambiental, l’afectació de la passarel·la serà limitada i exposada a l’annex corresponent 
a l’impacte ambiental de l’obra. Tot i així, a nivell pràctic el traçat de la passarel·la requerirà de 
la tala d’un arbre a l’accés nord i de la neteja de les zones arbustives destinades als pilars. 

D’altra banda, no s’espera modificar el nivell freàtic més enllà de les possibles modificacions 
locals durant el període d’obres on es realitzaran les excavacions per a les fonamentacions de 
la passarel·la. 

2.4.  CONDICIONANTS SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El condicionant més important a l’hora d’escollir el procés constructiu és la necessitat de 
minimitzar la suspensió del servei ferroviari durant la construcció. La línia afectada és la que 
uneix  Barcelona i Sant Vicenç de Calders per la costa, servint a trens tant de viatgers com de 
mercaderies i operada per RENFE Operadora. Es tracta d’una línia molt concorreguda degut a 
que pertany a l’anomenat corredor mediterrani pel qual els trens de Rodalies de la línia R2 Sud 
comparteixen vies amb trens de llarga i mitja distància (Euromed, Talgo, Trenhotel, Estrella, 
Alaris, Catalunya Exprés i Regional), a més de tots els trens de mercaderies en direcció o 
provinents de França. 
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Es tracta d’un servei que resultarà afectat exclusivament durant la fase de construcció però 
que quedarà pràcticament inalterat un cop finalitzades les obres. Per aquesta raó és important 
optimitzar el procés constructiu reduint tot el que sigui possible el temps d’afectació d’aquest 
servei. L’elecció de la tipologia estructural resulta fonamental en aquest procés ja que aquesta 
influeix directament en el pla d’obra a seguir i dictarà les interrupcions del servei necessàries 
per a l’execució.  

Com que es disposa de l’espai necessari, s’ha optat per una tipologia estructural de tipus 
gelosia metàl·lica la qual es construirà a nivell de terra a l’espai disponible al solar buit de 
l’accés sud de la passarel·la i s’alçarà mitjançant grues un cop estiguin construïts els pilars. 
D’aquesta manera, l’afectació sobre la línia ferroviària serà mínima ja que només requerirà de 
la interrupció del pas de trens durant l’alçament i col·locació de l’estructura metàl·lica. Un cop 
col·locada, la mateixa gelosia servirà com a suport de les xarxes de protecció i mesures de 
seguretat necessàries per continuar els treballs de pavimentació i acabats sense haver 
d’afectar el servei ferroviari. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
En qualsevol obra és imprescindible i prioritari disposar de les possibles incidències i dels 
plànols dels diferents serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra o, fins i 
tot, un cop acabada aquesta, especialment dels que estan soterrats. En cas que sigui inevitable 
afectar a aquests serveis, s’ha d’estudiar com desviar-los o modificar-los per tal de reduir 
l’afectació als usuaris. 

En aquest Annex es fa un recull de tots els serveis que són habitualment afectats per les obres 
civils i es valora la possible afectació d’aquests durant la construcció, tot seguint els plànols 
proporcionats per les diferents companyies. S’ha de tenir en compte que els plànols 
proporcionats poden no ser acurats o estar desfasats de manera que és necessari extremar les 
precaucions a l’hora de dur a terme qualsevol procediment de l’obra, especialment en les 
excavacions. 

2.  SERVEIS AFECTATS 

2.1.  XARXA D’AIGUA 
L’empresa encarregada de les xarxes d’abastament i sanejament d’aigua al municipi és SOREA 
que pertany al grup AGBAR, tot i que els plànols han estat proporcionats directament per 
l’Ajuntament de Cubelles. 

El plànol corresponent a la xarxa d’abastament és de l’any 2002 i pot no reflectir de forma 
correcta la situació actual de la xarxa ja que la zona ha patit una transformació urbanística 
important des de llavors, especialment a l’accés sud. Ara bé, degut a que l’accés sud se situarà 
en un solar buit i que l’accés nord no ha patit grans canvis des de llavors, no sembla que l’obra 
hagi d’afectar la xarxa d’abastament. Tot i així caldrà anar amb cura quan s’executin les 
excavacions, especialment aquelles destinades als pilars dels dos accessos. 

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, el plànol és més actual (any 2005) però no contempla el 
costat sud de la via. Tot i així, aquesta xarxa acostuma a anar per sota de l’asfalt dels diferents 
carrers i la passarel·la no afectarà en cap moment a la part asfaltada de cap carrer. Per tant, no 
és probable que aquesta xarxa sigui afectada finalment pel projecte. 

2.2.  XARXA D’ELECTRICITAT 
L’empresa responsable del subministrament elèctric al municipi de Cubelles és FECSA-ENDESA 
i disposa a la zona de xarxes de baixa, mitja i alta tensió, tant soterrades com aèries. Els plànols 
orientatius proporcionats per la companyia són anteriors a l’any 2004 de manera que no 
incorporen la nova urbanització i els carrers corresponents a l’accés sud de la passarel·la. A la 
banda sud del plànol es pot observar la xarxa elèctrica corresponent al càmping que hi havia 
anteriorment. La part corresponent a l’accés nord tampoc és del tot acurada degut a que no 
sembla que estiguin contemplades les naus industrials que actualment hi ha construïdes. 



60 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

Així doncs, tot i que els plànols indiquen que la passarel·la no afectarà a la xarxa elèctrica més 
enllà de la catenària ferroviària, caldrà extremar les precaucions durant les excavacions, 
especialment a l’accés sud, per tal de no afectar possibles instal·lacions no contemplades o 
xarxes aparentment en desús que es puguin haver aprofitat posteriorment. 

2.3.  XARXA DE GAS 
El plànol proporcionat per Gas Natural presenta la configuració actual de carrers, així que 
s’entén que la seva edició és prou moderna com per resultar fiable. Així doncs s’interpreta, 
sempre amb reserves, que no existeix cap xarxa de Gas Natural propera que pugui resultar 
afectada per l’obra. 

2.4.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Les operadores consultades corresponen a la xarxa de telefonia de Telefónica i a la xarxa de 
telecomunicacions per cable d’ONO. 

Pel que fa a la primera, l’accés nord es veu lleugerament restringit degut al pas per la vorera de 
la xarxa de telefonia. Per aquesta raó, s’evitarà la construcció del pilar de l’extrem nord de la 
passarel·la dins de la zona de vorera. Tot i així, quan s’executi la fonamentació d’aquest pilar 
caldrà ser prudent i protegir la xarxa durant les excavacions. Si les obres s’executen 
correctament i el plànol és correcte, aquest servei no s’hauria de veure afectat de cap manera. 

La xarxa d’ONO actualment no té cap mena d’instal·lació a la zona així que no és motiu de 
preocupació. 

2.5.  PLÀNOLS 
A continuació s’adjunten els plànols proporcionats per cadascuna de les companyies i que 
serveixen a mode orientatiu per tal de projectar correctament l’obra. És importar insistir en 
què aquestes dades són a títol orientatiu i que no eximeixen de cap responsabilitat en cas 
d’afectació o alteració indeguda dels diferents serveis. Per últim, i en cas de possible afectació 
del servei, durant l’execució de l’obra caldrà posar-se en contacte novament amb la companyia 
corresponent per poder dur a terme el control adequat i les diferents modificacions en cas que 
aquestes siguin necessàries.  
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2.5.1.  Xarxa d’abastament d’aigua 
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2.5.2.  Xarxa de clavegueram 
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2.5.3.  Xarxa elèctrica 

2.5.3.1.  Llegenda 
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2.5.3.2.  Baixa Tensió 
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2.5.3.3.  Alta i Mitja Tensió 
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2.5.4.  Xarxa de Gas Natural 
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2.5.5.  Xarxa de Telefònica 
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2.5.6.  Xarxa d’ONO 
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1.  DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
L’objecte del present Annex és determinar les ocupacions de terreny que seran necessàries per 
l’execució de les obres del projecte de passarel·la de vianants al polígon industrial de Les 
Salines al municipi de Cubelles (Barcelona). 

Per a tal fi és necessària l'elaboració d’un inventari dels béns i drets afectats, que permetran 
tramitar l'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència per a l'ocupació d'aquests 
terrenys. Aquest inventari s’ha realitzat a partir dels plànols parcel·laris del cadastre del 
municipi de Cubelles. 

Aquesta labor forma part d’una primera fase que permet dur a terme les altres fases que 
segueixen el procés, com són l'aixecament de les Actes Prèvies a l'Ocupació que donen per 
ocupades legalment les finques; i posteriorment la negociació oficial, transformant en Actes de 
Pagament tots aquells expedients acordats per Mutu Acord, i formulació dels fulls d'Apreu i de 
les oportunes Al·legacions, fins a remetre al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa la resta 
d'expedients sense Mutu Acord, i confecció d'expedients de pagament del límit de 
conformitat, en el seu cas. 

Els terrenys afectats per la construcció de les obres d'aquest projecte estan situats 
íntegrament al terme municipal de Cubelles. 

2.  CRITERIS ADOPTATS 
Els terrenys ocupats són, principalment, els afectats per la construcció dels accessos de la 
passarel·la, els terrenys afectats directament per les obres a realitzar en superfície, a més dels 
necessaris per accedir als diferents talls d’obra i permetre i facilitar l’execució de les mateixes. 

L'afectació consisteix en l’expropiació de part de la parcel·la on se situarà l’accés nord de la 
passarel·la, l’ocupació del solar públic on es construirà l’accés sud de la passarel·la i l’ocupació 
temporal dels espais necessaris per dur a terme l’obra. 

Tot i que l’objecte d’aquest projecte és, exclusivament, la construcció de la passarel·la, s’entén 
que l’obra es complementa amb la urbanització de l’accés sud aprofitant que el solar està 
qualificat com a sòl sense edificar per a urbanització i jardineria. Així doncs, s’entén que 
s’utilitzarà més superfície que la ocupada únicament per la passarel·la. 

3.  VALORACIÓ DELS TERRENYS 
La valoració dels terrenys afectats pel present projecte s’ha efectuat tenint en compte la seva 
qualificació urbana i aplicant valors mitjans cadastrals del sòl de mercat a la zona segons el 
Ministerio de Fomento (Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de 
entre 10.000 y 50.000 habitantes) que estableix en, aproximadament, 240 €/m2 el preu mitjà a 
la província de Barcelona en aquest tipus de municipis a finals de 2011. 

http://www.fomento.gob.es/BE2/sedal/36402500.XLS
http://www.fomento.gob.es/BE2/sedal/36402500.XLS
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A part dels aspectes anteriorment relacionats s’ha tingut en compte per a la valoració dels 
terrenys el tipus d’ocupació (expropiació, servitud de pas i/o ocupació temporal) de cada 
superfície afectada.  

Les finques de titularitat pública no suposen cap despesa a l’hora d’ocupar els terrenys ja sigui 
indefinidament o de manera temporal.  

Pel que fa a l’ocupació temporal de finques privades, es valora en funció dels rendiments que 
el propietari deixa de percebre per les rentes vençudes durant l’ocupació afegint-ne els 
possibles danys ocasionats a la finca. En el cas d’aquest projecte, s’entén que la no 
disponibilitat de la superfície ocupada no significa una pèrdua en els guanys de les empreses 
afectades ja que es tracta d’una zona sense ús definit amb utilització exclusiva com a 
aparcament esporàdic. Així doncs, es considera suficient una compensació anual del 2% del 
preu del sòl durant el temps d’ocupació. 

4.  RELACIÓ DE FINQUES OCUPADES 

Referència 
cadastral 

Situació 
finca 

Qualificació 
urbanística 

Titular 
cadastral 

Superfície afectació 

Cost 
Exprop. Servitud 

Ocup. 
Temp. 

7018401CF86
71N0001ID 

Cubelles Urbana 
Ajuntament 
de Cubelles 

1100 m2  700 m2 0 € 

6718101CF86
61N 

Cubelles Urbana 
Diversos 

immobles 
265 m2  310 m2 65.088 € 
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1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest annex recull les coordenades de tots els punts necessaris per poder fer el replanteig de 
la passarel·la. 

El Sistema de Coordenades utilitzat és l'Universal Transversal de Mercator (UTM) basat en la 
projecció cartogràfica transversal de Mercator, fus 31, sobre l’el·lipsoide Internacional WGS84 i 
datum Europeu. 

Els punts especificats pel replanteig són els que defineixen l'eix de la passarel·la en els seus 
recolzaments (P1, P2, P3 i P4) i aquells que defineixen les fonamentacions tant dels accessos 
com de la mateixa passarel·la.  

Per facilitar-ne la ràpida identificació s'han dividit tots els punts en:  punts corresponents a la 
passarel·la (punts P), punts corresponents a l'accés sud (punts S) i punts corresponents a 
l'accés nord (punts N).  

La numeració més propera a la lletra uneix tots els punts propers o corresponents al mateix 
element de fonamentació o suport, el segon número diferencia entre els diferents punts de 
cada grup.  

D'aquesta manera, per exemple, els punts P1~ corresponen a l'extrem sud de la passarel·la, 
siguin els vèrtex de la sabata o la intersecció de l'eix de la passarel·la amb l'eix del pilar. 

Totes les coordenades estan en metres. 
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2.  DEFINICIÓ GRÀFICA DELS PUNTS 
 

 

 

 

Figura 2.1 Punts de la passarel·la (P) 
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Figura 2.2 Punts de l'accés sud (S) 
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Figura 2.3 Punts de l'accés nord (N)
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3.  COORDENADES DELS PUNTS 
PASSAREL·LA  ACCÉS SUD 

PUNT 
COORDENADES UTM  PUNT 

COORDENADES UTM 

X Y  X Y 

P1 386.861,573 561.832,125  S1 386.863,342 561.827,557 
P11 386.860,099 561.829,547  S11 386.862,114 561.828,259 
P12 386.858,995 561.833,599  S12 386.864,044 561.828,784 
P13 386.864,151 561.830,651  S13 386.862,640 561.826,329 
P14 386.863,047 561.834,703  S14 386.864,570 561.826,855 
P2 386.857,097 561.848,549  S2 386.864,630 561.822,829 

P21 386.856,359 561.848,348  S21 386.863,402 561.823,531 
P22 386.857,845 561.848,753  S22 386.865,332 561.824,057 
P23 386.855,131 561.846,199  S23 386.863,928 561.821,601 
P24 386.854,210 561.849,576  S24 386.865,858 561.822,127 
P25 386.859,993 561.847,525  S31 386.849,791 561.828,787 
P26 386.859,073 561.850,902  S32 386.850,348 561.826,350 
P3 386.851,836 561.867,851  S33 386.851,009 561.823,940 

P31 386.851,098 561.867,650  S34 386.847,593 561.830,001 
P32 386.852,584 561.868,055  S35 386.850,969 561.830,922 
P33 386.849,870 561.865,502  S36 386.849,827 561.821,804 
P34 386.848,949 561.868,879  S37 386.853,204 561.822,725 
P35 386.854,732 561.866,827  S41 386.838,697 561.825,761 
P36 386.853,812 561.870,204  S42 386.839,354 561.823,350 
P4 386.847,359 561.884,277  S43 386.836,548 561.826,989 

P41 386.845,896 561.881,702  S44 386.839,925 561.827,910 
P42 386.844,792 561.885,754  S45 386.838,125 561.821,201 
P43 386.849,948 561.882,806  S46 386.841,502 561.822,122 
P44 386.848,844 561.886,859  S51 386.827,698 561.822,763 

    S52 386.828,359 561.820,353 

    S53 386.825,553 561.823,993 

    S54 386.828,930 561.824,913 

    S55 386.827,131 561.818,205 

    S56 386.830,507 561.819,125 

    S61 386.854,019 561.831,419 

    S62 386.857,829 561.832,456 

    S63 386.856,064 561.823,915 

    S64 386.856,669 561.821,696 

    S65 386.856,800 561.821,213 

    S66 386.859,061 561.822,348 

    S67 386.859,587 561.820,418 

    S68 386.857,217 561.817,361 

    S69 386.860,328 561.817,698 
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ACCÉS NORD     

PUNT 
COORDENADES UTM     
X Y     

N1 386.846,644 561.888,822     
N11 386.847,872 561.888,120     
N12 386.845,942 561.887,594     
N13 386.847,346 561.890,050     
N14 386.845,416 561.889,524     
N21 386.845,432 561.881,290     
N22 386.844,771 561.883,700     
N23 386.847,581 561.880,062     
N24 386.844,204 561.879,142     
N25 386.842,626 561.884,930     
N3 386.836,171 561.878,762     

N31 386.838,319 561.877,534     
N32 386.834,943 561.876,614     
N33 386.837,399 561.880,911     
N34 386.834,022 561.879,990     
N4 386.831,905 561.880,191     

N41 386.834,054 561.878,962     
N42 386.830,677 561.878,042     
N43 386.833,133 561.882,339     
N44 386.829,757 561.881,419     
N51 386.825,176 561.875,766     
N52 386.824,515 561.878,176     
N53 386.827,324 561.874,538     
N54 386.823,947 561.873,618     
N55 386.825,747 561.880,326     
N56 386.822,370 561.879,406     
N61 386.845,558 561.896,611     
N62 386.843,628 561.896,085     
N63 386.843,291 561.895,422     
N64 386.841,071 561.894,818     
N65 386.843,471 561.896,664     
N66 386.842,988 561.896,532     
N67 386.840,453 561.897,098     
N68 386.844,369 561.901,053     
N69 386.842,409 561.900,519     
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1.  FONTS CONSULTADES 
Al no poder realitzar cap estudi geològic a l'àmbit del projecte s'ha consultat l'Institut Geològic 
de Catalunya (IGC) així com els mapes geològics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
D'aquestes fonts s'ha pogut extreure la descripció superficial en planta de la zona de l'obra.  

Per altra banda, i per tal de conèixer més a fons el tipus de terreny existent en profunditat així 
com l'anàlisi dels diferents estrats existents, s'ha consultat i comparat un estudi geològic 
realitzat a la desembocadura del riu Foix (situada a uns 2km) i un altre estudi realitzat per un 
projecte d'endegament del Torrent d'en Pedró, situat a escassos 400 metres de la passarel·la 
projectada. 

Un cop comparats els dos estudis s'ha descartat utilitzar el corresponent a la desembocadura 
del Foix degut a la llunyania respecte del projecte de la passarel·la i pel fet que tots dos estudis 
recullen resultats força semblants. 

A continuació s'exposaran les descripcions del terreny extretes d'ambdues fonts (mapa de 
l'IGC i estudi geològic) així com dels sondejos i assajos realitzats en els estudis pertinents. 

2.  DESCRIPCIÓ SUPERFICIAL DEL TERRENY 
(IGC) 

La zona corresponent al polígon industrial de Les Salines, així com la urbanització al sud del 
ferrocarril, amb el mateix nom, descansen sobre una capa d'argiles i sorres palustres del 
pleistocè situada sobre el terreny corresponent a la plana al·luvial del Torrent d'en Pedró, de 
l'holocè superior, i formada per graves, sorres i lutites. 

Per altra banda, la gran proximitat del mar provocarà un nivell freàtic alt i oscil·lant que s'haurà 
d'estudiar per a caracteritzar correctament el terreny. 

http://www.igc.cat/web/ca/index.php
http://www.igc.cat/web/ca/index.php
http://www.icc.cat/
http://www.igc.cat/web/ca/index.php
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Figura 2.1 Mapa geològic de la zona d'estudi. Qpc = argiles i sorres palustres (pleistocè); Qpa = plana 
al·luvial (graves, sorres i lutites de l'holocè superior); Qp = sediments de platja (holocè superior). Font: 

Institut Geològic de Catalunya; 2005. 

3.  ESTUDI GEOTÈCNIC 
L’estudi té per finalitat determinar les següents característiques geotècniques del subsòl a 
partir del reconeixement realitzat: 

• Anàlisi del context geològic de la zona per tal d’identificar els possibles processos 
geològics que poguessin afectar l’obra. 

• Perfil Litològic del subsòl. 
• Naturalesa i característiques geomecàniques de les diferents unitats 

litoestratigràfiques definides. 
• Capacitat portant i tensions admissibles a diferents fondàries i assentaments 

previsibles. 
• Paràmetres de resistència al tall dels materials. 
• Profunditat i fonamentació més adequada pels pilars de la passarel·la. 
• Fondària del nivell freàtic si es detecta en la fondària estudiada. 
• Excavabilitat dels materials i altres recomanacions constructives. 

Per a la realització de l’Informe Geotècnic s’ha portat a terme una Campanya de 
Reconeixement amb els següents treballs: 

• Realització d’un sondeig mecànic a rotació amb recuperació continua del testimoni de 
sòl. 

• Assaigs in situ: presa de mostra inalterada (MI) i assaig de penetració estàndard (SPT). 
• Realització d’un assaig de penetració dinàmica superpesada DPSH en continu fins a 

obtenir el rebuig o fins a fondària d’influència de l’obra prevista. 
• Elaboració d’assaigs de laboratori de la presa de mostres de sòl representatives. 

Passarel·la 



85 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

3.1.  CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS CONSTRUCTIVES DE 
FONAMENTACIÓ 

De l’anàlisi del comportament geomecànic i de la identificació de les litofàcies s’han 
correlacionat, processat i obtingut mitjançant la formulació geotècnica els valors de càlcul per 
a l’avaluació i caracterització geomecànica de les litoestratigrafies caracteritzades en el subsòl. 
Segons els perfils litoestratigràfics que s’interpreten a partir dels treballs de camp, s’han 
obtingut les següents consideracions i recomanacions pel disseny i dimensionament de l’obra: 

Els materials quaternaris de la subcapa Qc proporcionen una tensió admissible de 0,48 kg/cm2 
un cop sanejada la capa de rebliment. Aquesta capa se situa a una profunditat d'entre 1,20 m 
(S-1) i 1,80 m (PD-1) i hi predominen els materials cohesius formats en el tram superior per 
una argila amb fracció de sorra fina (CL) de color marró–gris–verdós amb matisos ocres i restes 
vegetals carbonitzades, molt humida, localment amb alguna grava mil·limètrica dispersa, i que 
s'interpreta com a sediments palustres amb cert contingut en matèria orgànica. 

Del mostreig i dels resultats analítics realitzats en les mostres de sòl (corresponent a la mostra 
del sondeig S-1 més allunyat de la influència marina i a una distància respecte del mar 
semblant que la que té la passarel·la), no s’identifiquen materials amb contingut de sulfats 
amb possibilitat d’agressió al formigó. Malgrat això, atès a la proximitat de l’obra a la línia de 
costa, es considerarà un ambient amb una exposició del tipus Qb considerant l’obra en 
contacte amb l’aigua del mar, amb totes aquelles consideracions que això comporta. 

En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs s’ha detectat la 
presència d’aigua en el sondeig S-1 . Pel que fa a l’assaig de penetració dinàmica PD-1, realitzat 
en la mateixa platja, s’observa el nivell freàtic a una fondària al voltant d’1,00 m respecte de la 
cota d’inici. Hidrològicament, i atès a la proximitat a la línia de costa, es donaran oscil·lacions 
en la cota del nivell freàtic associades a les fluctuacions del nivell del mar. Realitzats els treballs 
de camp, s’ha mesurat el nivell d’aigua en els punts de reconeixement amb la següents lectura: 

 
Posició del nivell d'aigua 

respecte cota inici sondeig Data lectura 

Sondeig S-1 - 3,60 m 9-11-2009 

PD-1 - 0,80 ± 1,00 m 6-11-2009 

 

Les dificultats d’excavació dels materials en l’àmbit d’estudi vindran donades per la presència 
del nivell freàtic i pel grau de saturació que presenten els materials. A més, cal preveure les 
mesures necessàries per drenar el possible cabal d’aigua i evitar la saturació del formigó de la 
fonamentació. 

El coeficient del terreny C segons la Norma de Construcció Sismoresistent de Ponts (NCSP -07) 
s'ha fixat en 1,51 tenint en compte els assajos SPT realitzats sobre les diferents capes de 
terreny considerant els coeficients establerts per la norma sismoresistent durant els 30 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/16943D9A-9F4D-4622-A336-B4098C898164/71984/NCSP07.pdf
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primers metres de profunditat. Com l’assaig arriba només fins als 24,6 metres de fondària, s’ha 
considerat que els 5,4 metres restants fins als 30 metres responen a la mateixa composició 
geològica que la última capa sondejada. 

3.2.  ANNEX DE DOCUMENTACIÓ 

3.2.1.  Plànol de situació 

 

3.2.2.  Perfil litoestratigràfic 

  

N 
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3.2.3.  Resultats del sondeig S-1 i dels assajos sobre la mostra 
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3.2.4.  Resultats de l'assaig DPSH de penetració dinàmica superpesada (PD-1) 
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1.  MOVIMENT DE TERRES 
El moviment de terres corresponent a aquest projecte es limita a l'execució de les diferents 
fonamentacions de la passarel·la. 

Per tal de realitzar les sabates i elements de fonamentació establerts al càlcul s'hauran 
d'executar els pous i rases corresponents. 

El càlcul del volum de terres a excavar és força senzill tenint en compte l'àrea de cada sabata i 
la profunditat a la que se situaran (2 metres). Com que són elements que no requereixen 
d'encofrat sinó que es vessa el formigó directament al pou, el càlcul del volum de terres és, 
senzillament, el del prisma que conforma. D'aquesta manera, s'obté un volum d'excavació de 
430,8 m3 de terra. 

Les terres excavades es reutilitzaran per reomplir els pous un cop executades les 
fonamentacions per tal de deixar el terreny a la mateixa cota inicial. 

Un cop assolida la cota inicial després de compactar la terra aportada, tota la terra que no 
s'hagi utilitzat es transportarà en camions fins al dipòsit controlat més proper destinat a 
residus procedents de la construcció. 
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1.  DESCRIPCIÓ DE LA PASSAREL·LA 
L’estructura de la passarel·la consisteix en una gelosia metàl·lica de 52 metres de longitud i 3,7 
metres de cantell conformada per perfils laminats en calent de secció en tub quadrat. El 
paviment de la passarel·la, i amb ell la majoria de les sobrecàrregues d’ús, es recolza a la part 
inferior de la gelosia. 

Es disposaran dos pilars intermedis resultant en tres trams de 20 m de llum central i llums 
extremes de 16 m. La passarel·la estarà simplement recolzada als pilars. 

Per altra banda, la passarel·la no és completament horitzontal sinó que disposa de cert 
desnivell en ambdues direccions, produint una diferència de cota d'uns 0,5 metres entre el 
punt més alt i els dos extrems. El punt més alt està situat a 27 metres de l’extrem nord i, per 
tant, a 25 metres de l’extrem sud. D’aquesta manera s’aconsegueix un desnivell de 2,0 % en 
ambdós sentits. 

Els accessos consten d'escales i rampes de formigó armat recolzats sobre pilars. Les rampes 
s'han dissenyat per complir amb la normativa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda establint un 8% de pendent màxim i trams de 10 metres de llargada, i una amplada 
lliure de pas d'1,8 metres. Les escales també compleixen amb la citada normativa amb la 
disposició de descansos perquè no hi hagin trams de més de 12 graons. 

2.  ACCIONS CONSIDERADES 
Les accions que cal considerar a l’hora de fer el càlcul estructural s’han extret, de manera 
general, de les recomanacions de la Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera (IAP-11). Per les accions més específiques s'han utilitzat les normatives 
pertinents que es mencionen a l'apartat corresponent.  

2.1.  ACCIONS PERMANENTS DE VALOR CONSTANT (G) 
Són aquelles que estaran presents de manera contínua un cop la passarel·la estigui en fase 
d’explotació. Estan constituïdes, bàsicament, pel pes propi de l’estructura i per les càrregues 
mortes. 

2.1.1.  Pes propi 
Degut a que l’estructura és completament metàl·lica, el pes propi de l’estructura vindrà definit 
pel pes específic de l’acer, és a dir, 78,5 KN/m3. Aquesta càrrega dependrà dels perfils 
metàl·lics utilitzats finalment a l’estructura. 

2.1.2.  Càrregues mortes 
En aquesta categoria queden inclosos el pes del paviment, el pes del cobriment parcial de 
fusta, el pes de les baranes i el de les instal·lacions requerides per donar la il·luminació 
necessària a la passarel·la. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/PUB_OF_LINEA/CARRETERAS/iap11.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/PUB_OF_LINEA/CARRETERAS/iap11.htm
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El paviment escollit són llosetes de formigó de 10 cm d’espessor que suposen una càrrega de 
2,5 KN/m2. Pel que fa al cobriment de fusta, suposa una càrrega lineal permanent de 0,2 KN/m 
repartits entre els dos eixos longitudinals superiors. Les baranes, per la seva banda, suposen 
dues càrregues lineals de 0,3 KN/m. Per últim, les instal·lacions afegeixen dues càrregues 
lineals més de 0,2 KN/m. Resumint: 

• Paviment: 2,5 KN/m2 
• Cobriment: 0,1 KN/m (dues càrregues) 
• Baranes: 0,3 KN/m (dues càrregues) 
• Serveis:  0,2 KN/m (dues càrregues) 

2.2.  ACCIONS VARIABLES (Q) 
En aquest apartat s’inclouen totes les càrregues exercides sobre el pont de manera no 
permanent. Així doncs, es tracta de càrregues de magnitud i posició variables en el temps. Es 
poden diferenciar diferents tipus: sobrecàrrega d’ús, vent, neu, sisme, etc. 

2.2.1.  Sobrecàrrega d’ús 
La IAP-11 indica que, per determinar els efectes estàtics de la sobrecàrrega d’ús deguda al 
trànsit de vianants, es considerarà l’acció simultània de dues càrregues: 

• Una càrrega vertical uniforme distribuïda de valor igual a 5 KN/m2. 
• Una força horitzontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la càrrega vertical 

uniformement distribuïda, actuant a l’eix del tauler a nivell de la superfície del 
paviment. 

Aquestes dues càrregues es consideren una acció única, el valor de la qual constitueix el valor 
característic de la sobrecàrrega d’ús quan es combina amb la resta d’accions (càrregues 
permanents, vent, etc.). 

La força horitzontal serà suficient per assegurar l’estabilitat horitzontal longitudinal de la 
passarel·la. 

2.2.2.  Vent 

2.2.2.1.  Sobre el tauler 

La velocitat bàsica vb del vent es pot obtenir mitjançant l’expressió: 

Vb = cdir · cseason · vb,0 

On: 

• vb velocitat bàsica del vent per un període de retorn de 50 anys [m/s] 
• cdir factor direccional del vent que, a falta d’estudis més precisos, pot prendre’s 

igual a 1. 
• cseason factor estacional del vent que, a falta d’estudis més precisos, pot prendre’s 

igual a 1. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
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• Vb,0 velocitat bàsica fonamental del vent [m/s] (segons el mapa adjunt a la 
normativa, en el cas de Cubelles és igual a 29 m/s) 

Com que no tenim estudis més precisos, es considerarà 29 m/s la velocitat bàsica del vent a 
Cubelles. Per altra banda s’ha classificat l’entorn com a tipus III. 

L’empenta produïda pel vent vindrà donada per l’expressió: 

𝐹𝑤 = �
1
2

· 𝜌 · 𝑣𝑏2(𝑇)� · 𝑐𝑒(𝑧) · 𝑐𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓 

On: 

• Fw empenta horitzontal del vent [N] 
• ρ densitat de l’aire, es considerarà igual a 1,25 kg/m3 
• vb velocitat bàsica del vent [m/s] pel període de retorn establert 
• ce coeficient d’exposició en funció de l’alçada z i de l’entorn (igual a 1,49 en 

aquest cas) 
• cf coeficient de força de l’element considerat (1,8 per gelosies amb elements de 

cara plana) 
• Aref àrea de referència, que s’obtindrà com la projecció de l’àrea sòlida exposada 

sobre el pla perpendicular a la direcció del vent [m2] 

D’aquesta manera es determina que l’empenta horitzontal transversal exercida sobre l’àrea 
exposada del pont és de 1,4 KN/m2. 

Pel que fa a l’empenta vertical, el coeficient de força s’estableix en 0,9 i, per tant, la força 
vertical a considerar és d’0,7 KN/m2. 

En condicions de repòs, sense cap altre sobrecàrrega afegida que el vent, el mateix pes propi 
del tauler resisteix aquesta empenta si aquesta es definís en sentit vertical positiu. Ni tan sols 
l'acció conjunta del vent i la pressió exercida pels efectes aerodinàmics del tren (apartat 2.2.3) 
és capaç de moure el tauler de lloc. Per altra banda, l'acció vertical del vent sobre l'estructura 
metàl·lica és pràcticament nul·la degut a la poca superfície d'exposició d'aquesta. Així doncs, es 
considerarà l’acció del vent vertical únicament com a sobrecàrrega addicional en el mateix 
sentit que les sobrecàrregues gravitatòries. 

2.2.2.2.  Sobre els pilars 

L’efecte horitzontal del vent sobre els pilars de secció circular llisa resulta de considerar un 
coeficient de força igual a 0,7 i un coeficient d’exposició igual a 1,29. En aquest cas l’empenta 
horitzontal del vent sobre els pilars és de 0,5 KN/m2. 

2.2.2.3.  Efectes aeroelàstics 

La IAP-11 estableix que no caldrà realitzar aquesta comprovació si es tracta d’un pont de llum 
menor de 80 metres i freqüència fonamental de flexió vertical superior als 2 Hz. La freqüència 
fonamental de flexió es pot obtenir de forma simplificada amb l’expressió: 

𝑓𝐵 = 0,18 · �𝑔 𝑣⁄  

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
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On: 

• g acceleració de la gravetat igual a 9,8 m/s2 
• v fletxa màxima de l’estructura sota l’acció de la càrrega permanent 

Com més gran sigui la fletxa, més petita serà la freqüència, per la qual cosa si s’acompleix la 
condició sota la fletxa màxima, s’acomplirà per fletxes inferiors. A efectes d’acomplir els Estats 
Límits de Servei, la fletxa vertical no podrà superar en cap cas els 2 cm i, per tant, la freqüència 
fonamental de flexió serà sempre superior a 4 Hz. Així doncs, no cal comprovar els efectes 
aeroelàstics del vent. 

2.2.3.  Accions aerodinàmiques produïdes pel pas dels trens 
Les ones de pressió i succió que viatgen amb els trens afecten als elements pròxims a la via. En 
el cas de la passarel·la, els pilars més propers a les vies, així com el tauler es veuran afectats 
per aquests efectes. 

Ara bé, els efectes aerodinàmics depenen del quadrat de la velocitat del tren i, com que es 
tracta d'una via amb trànsit lent i propera a població, el tram que ens afecta està limitat als 
100 Km/h. Per tant, aquests efectes seran poc importants però tot i així cal comprovar-ho. 

2.2.3.1.  Superfícies verticals paral·leles a les vies 

Els pilars es veuran afectats de manera directa pel pas dels trens, amb una càrrega distribuïda 
sobre els 5 metres superiors al pla de rodolament. Aquesta pressió/succió ve donada per 
l'expressió qk' = ± k1·k2·q1k on les constants k seran iguals a 1,0 degut a que es tracta de trens 
poc aerodinàmics i elements de més d'1 m d'alçada, i q1k ve donada per l'expressió següent: 

𝑞1𝑘[𝐾𝑁 𝑚2⁄ ] = �
2,5

(𝑎𝑔 + 0,25)2
+ 0,02� ·

𝑣2

1600
 

On: 

• ag distància de l'eix de la via a la superfície, en [m] 
• v velocitat del tren, en [m/s] 

Així doncs, la pressió/succió exercida sobre els pilars serà de q1k = ± 0,1 KN/m2. 

2.2.3.2.  Superfícies horitzontals situades a sobre de la via 

Pel que fa a la pressió/succió que afectarà al tauler de la passarel·la, estarà exercida en una 
amplada màxima de 10 metres a cada costat de l'eix de les vies, és a dir, 24 m. Al tractar-se de 
dues vies en sentits contraris, es poden considerar 12 m a succió i 12 m a pressió si es 
considera que aquesta és la situació més desfavorable. La càrrega a considerar ve donada per 
l'expressió: 

𝑞2𝑘[𝐾𝑁 𝑚2⁄ ] = �
2

(ℎ𝑔 − 3,1)2
+ 0,015� ·

𝑣2

1600
 

On:  hg  alçada de la superfície respecte a pla de rodolament en [m] 
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La pressió/succió a considerar sobre el tauler és de q2k = ± 0,1 KN/m2. 

2.2.4.  Neu 
La sobrecàrrega de neu sobre els taulers dels ponts ve donada per l’expressió: 

qneu = 0,8 · sk 

Tenint en compte que sk és el valor característic de la sobrecàrrega de neu sobre un terreny 
horitzontal igual a 0,4 KN/m2 en aquesta zona i alçada, la sobrecàrrega de neu a considerar és 
de 0,3 KN/m2. 

2.2.5.  Accions tèrmiques 
Les temperatures màxima (Tmax) i mínima (Tmin) a tenir en compte a Cubelles per un període de 
retorn de 50 anys són 41ºC i -11ºC respectivament. La component uniforme del tauler o 
temperatura afectiva serà, segons la IAP-11, de Te,min = -14ºC i Te,max = 54ºC amb un coeficient 
de dilatació tèrmica αT = 12. 

Suposant que el tauler no es col·locarà en època ni de màxim fred ni de màxim calor i que les 
temperatures al voltant dels 20-25ºC són força habituals a Cubelles, les variacions de 
contracció i expansió seran: 

ΔTN,con = -30ºC 

ΔTN,exp = +30ºC 

2.3.  ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

2.3.1.  Impactes 
Tal i com està disposada la passarel·la, existeix la possibilitat que algun vehicle impacti sobre 
algun dels pilars de suport. Tot i que la velocitat permesa a ambdós costats de la via és 
reduïda, es considerarà igualment la càrrega recomanada per la IAP-11 en el cas d'impactes. 
Aquesta càrrega consisteix en una força horitzontal de 1000 KN (en la direcció del trànsit, 
perpendicular a la passarel·la) o de 500 KN (en la direcció perpendicular al trànsit) mai de 
forma simultània aplicada a 1 m d'altura sobre una superfície de 0,5 m d'alçada per 1,5 m 
d'amplada. 

Per la seva banda, els dos pilars més propers a les vies, al trobar-se a més de 5 m de l'eix de la 
via més pròxima, segons la Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF-
10) no necessiten cap comprovació pel que fa a impacte d'un vehicle ferroviari. 

2.3.2.  Accions sísmiques 

2.3.2.1.  Acceleració de càlcul 

S'aplicarà la Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) i, a efectes de 
classificació, es considera la passarel·la projectada un pont d'importància normal (γI = 1,0). Cal 
destacar que només és necessari comprovar l’acció del sisme últim de càlcul corresponent a un 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24EDCFF6-107C-45CF-9482-E663B4186DB5/95834/LIBROIAPF.pdf


105 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

període de retorn de 500 anys ja que el sisme freqüent compleix la condició d’acceleració 
bàsica inferior a 0,04 g per la qual es pot descartar el càlcul d’aquest. 

L'acceleració sísmica horitzontal de càlcul es defineix com: 

ac = S · ρ · ab 

On: 

• ab acceleració sísmica bàsica, igual a 0,04·g al municipi de Cubelles segons l'annex 
1 de la mateixa normativa. 

• ρ coeficient adimensional de risc, igual a 1,0 per ponts d'importància normal i 
període de retorn de 500 anys. 

• S coeficient d'amplificació del terreny, igual a S = C / 1,25 en el cas de Cubelles, 
on C s'ha establert en 1,51 ponderat a les diferents capes trobades al sondeig 
dut a terme a les proximitats i adjuntat a l'annex corresponent. 

Així doncs, l'acceleració sísmica horitzontal de càlcul és igual a ac = 0,048·g. Com que és 
superior a 0,04·g s’haurà de considerar la càrrega sísmica. 

2.3.2.2.  Espectre d’acceleracions 

Segons la NCSP-07, per a les components horitzontals es considerarà el següent espectre de 
resposta elàstica d’acceleracions Sa(T), corresponent a un oscil·lador lineal simple: 

• 0 ≤ T ≤ TA 𝑆𝑎(𝑇) = �1 + 𝑇
𝑇𝐴

 (2,5 𝑣 − 1)�  𝑎𝑐 

• TA ≤ T ≤ TB 𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 𝑣 𝑎𝑐 

• TB ≤ T ≤ TC 𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 𝑣 𝑇𝐵
𝑇

 𝑎𝑐 

• TC ≤ T  𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 𝑣 𝑇𝐵 𝑇𝐶
𝑇2

 𝑎𝑐 

On: 

• ac  acceleració de càlcul. 
• v factor corrector depenent de l’amortiment de l’estructura. En el cas 

d’aquesta passarel·la igual a 1,09. 
• TA, TB, TC valors del període que determinen l’espectre, s’estableixen a la taula 

adjuntada a continuació. 
• K  coeficient de contribució igual a 1,0 a Cubelles. 
• C  coeficient del terreny establert abans. 
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Sisme últim de càlcul Valor 

TA = K · C / 10 0,15 

TB = K · C / 2,5 0,60 

TC = K · (2 + C) 3,51 

 

L’espectre d’acceleracions a considerar queda de la següent manera: 

 

L’espectre corresponent a la component vertical es pot obtenir simplificadament a partir de 
l’espectre horitzontal multiplicat per 0,7. 
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2.4.  RESUM DE LES ACCIONS 

2.4.1.  Sobre la passarel·la 

Tipus Càrrega Valor 

Permanents 
(G) 

Pes Propi (GP) 78,3 KN/m3 

Càrregues mortes 
(GCM) 

Paviment (g1) 2,5 KN/m2 

Cobriment (g2) 0,1 KN/m (x2) 

Baranes (g3) 0,3 KN/m (x2) 

Serveis (g4) 0,2 KN/m (x2) 

Variables  
(Q) 

Sobrecàrrega d’ús 
(q) 

Vertical (qV) 5 KN/m2 

Longitudinal (qH) 10% de la càrrega vertical 

Vent (v) 
Horitzontal transv. (vH) 1,4 KN/m2 

Vertical (vV) ± 0,7 KN/m2 

Efectes aerodinàmics (qaero) ± 0,1 KN/m2 

Neu (qneu) 0,3 KN/m2 

Acció tèrmica (t) ± 30 ºC 

Accidentals (A) Sisme (A) Sa(T) 

2.4.2.  Sobre els pilars 

Tipus Càrrega Valor 

Permanents 
(G) 

Pes Propi (GP) 25,0 KN/m3 

Càrrega morta (GCM) Pes de la passarel·la en repòs 

Variables 
(Q) 

Sobrecàrrega d’ús (q) Sobrecàrrega passarel·la 

Vent (v) Horitzontal 0,5 KN/m2 

Efectes aerodinàmics (qaero) ± 0,1 KN/m2 

Accidentals 
(A) 

Sisme (A1) Sa(T) 

Impacte (A) 
Transversal (A2A) 1000 KN 

Longitudinal (A2B) 500 KN 
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2.5.  VALORS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS 
El valor representatiu d'una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la verificació dels 
estats límit. En el cas de les accions permanents, aquest valor coincideix amb el valor 
característic descrit en els apartats anteriors. 

Pel que fa a les accions variables, a més del seu valor característic establert anteriorment, es 
consideraran els següents valors representatius, segons la comprovació que es vulgui dur a 
terme: 

• Valor de combinació (ψ0 · Qk): comprovació d'estats límits últims en situació persistent 
o transitòria i d'estats límits de servei irreversibles. 

• Valor freqüent (ψ1 · Qk): comprovació d'estats límits últims en situacions accidentals i 
d'estats límits de servei reversibles. 

• Valor quasi-permanent (ψ2 · Qk): comprovació d'ELU en situacions accidentals i d'estats 
límits de servei reversibles, a més d'en l'avaluació dels efectes diferits. 

Acció ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecàrrega d'ús en passarel·les 0,4 0,4 0 

Vent en passarel·les 0,3 0,2 0 

Accions aerodinàmiques 0,6 0,5 0,2 

Acció tèrmica i neu 0,6 0,6 0,5 

 

2.6.  VALOR DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 
El valor de càlcul d'una acció s'obté multiplicant el seu valor representatiu pel corresponent 
coeficient parcial γF. Els coeficients parcials a considerar es recullen en la següent taula: 

Acció 
ELU ELS 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent 
(G) 

Pes propi 1,0 1,35 1,0 1,0 

Càrregues mortes 1,0 1,35 1,0 1,0 

Variable  
(Q) 

Sobrecàrrega d'ús 0 1,35 0 1,0 

Altres 0 1,5 0 1,0 
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2.7.  COMBINACIÓ D'ACCIONS 

2.7.1.  Combinació per a comprovacions en ELU 

2.7.1.1.  Situació persistent o transitòria 

La combinació d'accions s'efectuarà d'acord amb l'expressió següent: 

�𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + �𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 

On: 

• Gk,j  valor característic de cada acció permanent 
• Qk,1  valor característic de l'acció variable dominant 
• ψ0,i Qk,i valor de combinació de les accions concomitants amb l'acció variable 

dominant 
• γG, γQ  coeficients parcials 

A més, a l'hora d'establir les diferents combinacions s'han de tenir en compte les següents 
restriccions recollides a la IAP-11: 

• El vent transversal s'ha de considerar simultàniament amb el vent vertical. 
• Si es considera l'acció del vent com a predominant, no es tindrà en compte l'actuació 

de la sobrecàrrega d'ús. 
• No es considerarà l'acció simultània de vent i acció tèrmica. 
• Com que no es tracta d'una zona d'alta muntanya no es considerarà l'acció simultània 

de la neu i la sobrecàrrega d'ús. 

Les hipòtesis de càrrega considerades sobre la passarel·la tenint en compte les especificacions 
anteriors són: 

• ELU1   1,35 · G + 1,35 · q + 0,6 · 1,5 · qaero + 0,3 · 1,5 · vV 
• ELU2  1,35 · G + 1,35 · q + 0,6 · 1,5 · qaero + 0,6 · 1,5 · t 
• ELU3  1,35 · G + 1,35 · q + 0,6 · 1,5 · qaero + 0,6 · 1,5 · qneu 
• ELU4  1,35 · G + 1,5 · vV + 0,6 · 1,5 · qaero 
• ELU5  1,35 · G + 1,5 · qneu + 0,6 · 1,5 · qaero 
• ELU6  1,35 · G + 1,5 · t + 0,4 · 1,35 · q + 0,6 · 1,5 · qaero 
• ELU7  1,00 · G + 1,5 · vH - 0,6 · 1,5 · qaero 

A l’última combinació el pes es considera favorable ja que minimitza els possibles efectes del 
vent horitzontal. Només s’ha considerat aquesta combinació pel vent horitzontal que 
correspon a la situació més desfavorable ja que tenim la mínima càrrega vertical possible 
mentre actua la màxima càrrega horitzontal. 

Per altra banda, cal afegir que la sobrecàrrega d’ús s’aplicarà no només sobre tot el tauler, sinó 
també en altres combinacions buscant la situació més desfavorable. Aquestes combinacions 
s'han anomenat ELU parcial i se n'han considerat dues, una buscant la màxima fletxa al centre 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf


110 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

de l'estructura i l'altra comprovant que les reaccions als recolzaments extrems en cap cas són 
negatives i suposarien un aixecament de l'estructura.  

No s’ha considerat en cap cas l’acció aerodinàmica dels trens com a acció variable 
predominant degut a la seva poca magnitud. 

Pel que fa als pilars: 

• ELU1  1,35 · G + 1,35 · q 
• ELU2  1,35 · G + 1,35 · q + 0,6 · 1,5 · qaero 
• ELU3  1,35 · G + 1,35 · q + 0,3 · 1,5 · v 
• ELU4  1,00 · G + 1,5 · v  
• ELU5  1,00 · G + 1,5 · qaero 

2.7.1.2.   Situació accidental 

La combinació d'accions s'efectuarà d'acord amb l'expressió següent: 

�𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + �𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

+ 𝐴𝑑 

On: 

• Gk,j  valor característic de cada acció permanent 
• ψ1,1 Qk,1 valor freqüent de la principal acció variable concomitant amb l'acció 

accidental 
• ψ2,i Qk,i valor quasi-permanent de la resta d'accions variables concomitants 
• Ad  valor de càlcul de l'acció accidental 

A més, cal afegir que en situació accidental no es considerarà l'acció ni de la neu ni del vent. 

En el cas de combinació sísmica, l’expressió a utilitzar és la següent: 

�𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+𝜓2,1 · 𝑄𝑘,1 + 𝐴𝑑 

 

A la passarel·la només tenim la situació accidental del sisme, i per tant l‘única combinació a 
considerar serà: 

• ELU Sisme  G + A 

Pel que fa als pilars, les hipòtesis de càrrega considerades tenint en compte les especificacions 
anteriors són: 

• ELU Sisme  G + A1 
• ELU1 Impacte  G + A2 
• ELU2 Impacte G + 0,4 · q + A2 
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2.7.2.  Combinació per a comprovacions en ELS 
A més de les expressions definides a continuació, també seran vàlides les restriccions 
recollides a l'apartat 2.7.1.1.  

2.7.2.1.  Combinació característica (poc probable o rara) 

Aquesta combinació, que coincideix amb la combinació fonamental d'ELU, s'utilitza en general 
per a la verificació d'ELS irreversibles: 

�𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + �𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 

Passarel·la: 

• ELScarac1  G + q + 0,6 · qaero + 0,3 · vV 
• ELScarac2  G + q + 0,6 · qaero + 0,6 · t 
• ELScarac3  G + q + 0,6 · qaero + 0,6 · qneu 
• ELScarac4  G + vV + 0,6 · qaero 
• ELScarac5  G + qneu + 0,6 · qaero 
• ELScarac6  G + t + 0,4 · q + 0,6 · qaero 
• ELScarac7  G + vH - 0,3 · vV - 0,6 · qaero 

Pilars: 

• ELScarac1  G + q 
• ELScarac2  G + q + 0,6 · qaero 
• ELScarac3  G + q + 0,3 · v 
• ELScarac4  G + v 
• ELScarac5  G + qaero 

2.7.2.2.  Combinació freqüent 

Aquesta combinació s'utilitza en general per a la verificació d'ELS reversibles: 

�𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1 · 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + �𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 

Passarel·la: 

• ELSfreq1  G + 0,4 · q + 0,2 · qaero 
• ELSfreq2  G + 0,4 ·q + 0,2 · qaero + 0,5 · t 
• ELSfreq3  G + 0,4 ·q + 0,2 · qaero + 0,5 · qneu 
• ELSfreq4  G + 0,2 ·vV + 0,2 · qaero 
• ELSfreq5  G + 0,6 ·qneu + 0,6 · qaero 
• ELSfreq6  G + 0,6 ·t + 0,4 · q + 0,2 · qaero 
• ELSfreq7  G + 0,2 ·vH - 0,2 · qaero 
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Pilars: 

• ELSfreq1  G + 0,4 · q 
• ELSfreq2  G + 0,4 · q + 0,2 · qaero 
• ELSfreq3  G + 0,2 · v 
• ELSfreq4  G + 0,5 · qaero 

2.7.2.3.  Combinació quasi-permanent 

Aquesta combinació s'utilitza també per a la verificació d'alguns ELS reversibles i per a 
l'avaluació dels efectes diferits: 

�𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ �𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 

Passarel·la: 

• ELSquasi1  G + 0,2 · qaero 
• ELSquasi2  G + 0,2 · qaero + 0,5 · t 
• ELSquasi3  G + 0,2 · qaero + 0,5 · qneu 

Pilars: 

• ELSquasi1  G 
• ELSquasi2  G + 0,2 · qaero 

3.  MATERIALS 

3.1.  ACER ESTRUCTURAL 
L’acer escollit per als perfils de l’estructura metàl·lica és un S275JR i les seves principals 
característiques són: 

• Densitat:    ρ = 7850 kg/m3 
• Límit elàstic:    fy = 275 MPa 
• Límit últim:    fu = 410 – 560 MPa 
• Coeficient parcial de seguretat:  γA = 1,0 
• Mòdul d'elasticitat:   E = 2,1 · 105 MPa 
• Mòdul d'elasticitat transversal:  G = 8,1 · 104 MPa 
• Coeficient de Poisson:   ν = 0,3 
• Coeficient de dilatació tèrmica:  α = 1,1 · 10-5 ºC-1 

Per altra banda, s'han escollit els perfils laminats en calent amb secció en tub quadrat 
estipulats a la UNE-EN 10219-2. Els perfils escollits són tubs quadrats de 100 x 100 mm de 3 i 5 
mm d'espessor que ofereixen les característiques següents: 

  

http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039242&pdf=
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 Perfil tub quadrat 100 x 100 mm 

 3 mm d'espessor 5 mm d'espessor 

Àrea de la secció (A) 11,4 cm2 18,4 cm2 

Moment d'Inèrcia a flexió (I) 177 cm4  271cm4 

Radi de gir (i) 3,94 cm3 3,84 cm3 

Mòdul de flexió elàstic (Wel) 35,4 cm3 54,2 cm3 

Mòdul de flexió plàstic (Wpl) 41,2 cm3 64,6 cm3 

Moment d'inèrcia a torsió (It) 279 cm3 441 cm3 

Mòdul de torsió (Ct) 53,2 cm3 81,7 cm3 

 

3.2.  FORMIGÓ ARMAT 
El formigó escollit tant pels pilars i els accessos com per les fonamentacions i el paviment és un 
HA-30/B/12/IIIa. 

És a dir, serà un formigó armat adequat per conviure amb ambients del tipus IIa degut a la 
proximitat del mar, amb una consistència tova i amb una mida màxima d'àrid de 12 mm de 
diàmetre. Pel que fa a la durabilitat, la màxima relació aigua/ciment del formigó armat per a 
un ambient IIIa serà de 0,50 amb un mínim contingut de ciment de 300 kg/m3. El recobriment 
mínim serà de 30 mm i el recobriment nominal de 5 mm amb un control intens sobre 
l'execució del formigonat in situ. 

Les seves característiques generals són: 

• Densitat:       ρ = 2500 kg/m3 
• Resistència característica:     fck = 30 MPa 
• Resistència de càlcul:      fcd = 20 MPa 
• Coeficient parcial de seguretat:     γF = 1,5 
• Resistència mitjana a tracció:     fct,m = 2,90 MPa 
• Resistència característica a tracció:    fct,k = 2,02 MPa 
• Resistència de càlcul a tracció:     fctd = 1,35 MPa 
• Mòdul de deformació longitudinal secant a 28 dies:  Ecm = 2,9 · 104 MPa 
• Coeficient de Poisson:      ν = 0,2 
• Coeficient de dilatació tèrmica:     α = 2,0 · 10-5 ºC-1 

3.3.  ACER PASSIU 
L'acer utilitzat per a les armadures del formigó armat serà B500S amb un límit elàstic fyk ≥ 500 
MPa. Les característiques de l'acer passiu són: 
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• Densitat:       ρ = 7850 kg/m3 
• Límit elàstic característic:     fyk = 500 MPa 
• Càrrega unitària de ruptura:     fs = 550 MPa 
• Resistència de càlcul:      fyd = 435 MPa 
• Coeficient parcial de seguretat:     γS = 1,15 
• Mòdul d'elasticitat:      E = 2,0 · 105 MPa 
• Coeficient de Poisson:      ν = 0,3 
• Coeficient de dilatació tèrmica:     α = 1,1 · 10-5 ºC-1 

4.  ESTRUCTURA METÀL·LICA 

4.1.  DIMENSIONAMENT 
Per a la realització del càlcul de la gelosia metàl·lica s'ha utilitzat el software especialitzat en 
càlcul d'estructures SAP2000. Per fer-ho s'ha construït el model 3D esquemàtic de la gelosia 
introduint-hi els materials previstos i les hipòtesis de càrrega establertes anteriorment. 

 

Figura 4.1 Deformada de l'estructura sota la combinació de càrregues ELU 1 (Factor d'escala = 70). 

Els perfils escollits pel dimensionament són perfils amb secció tub quadrat o rectangular. Les 
unions s'han considerat encastades (ja que las barres aniran soldades), tot i que la diferència 
en fletxes i esforços respecte a unions articulades no és significativa. D'altra banda, i per tal de 
facilitar el muntatge i millorar l'acabat estètic final de l'estructura, els perfils utilitzats en tota 
la gelosia de l'ànima tindran les mateixes dimensions exteriors (podent-ne variar l'espessor) i 
en cap cas la seva amplada superarà l'amplada dels cordons. De la mateixa manera, les barres 
transversals no superaran en cap cas l'alçada dels perfils escollits pels cordons. 
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Com que es tracta d'una gelosia, tot i considerar els nusos rígids, l'esforç predominant i, per 
tant, el que determinarà les barres a utilitzar, és l'esforç axil. Ara bé, l'esforç axil de cada barra 
dependrà, entre altres factors, del pes de l'estructura, valor que variarà en funció dels perfils 
escollits. Així que amb l'objectiu de realitzar una primera estimació dels perfils necessaris es 
realitza una primera iteració per tal de comprovar quines són les barres més sol·licitades i 
l'ordre de magnitud que tindrà l' esforç axil associat.  

 

Figura 4.2 Axils corresponents a la combinació de càrregues ELU 1. 

Es pot comprovar que els màxims esforços axils corresponen a les barres properes als 
recolzaments intermedis. Les barres més crítiques de la gelosia de l'ànima són les vuit barres 
(quatre a cada costat de la gelosia) que surten dels recolzaments i que estan carregades a 
compressió. Aquest axil en cap cas supera els 200 KN en cap de les hipòtesis de càrrega 
considerades per comprovar els ELU. 

El perfil escollit tant per sol·licitacions com per criteris estètics un cop finalitzada l'estructura 
és un perfil tub quadrat de 10 cm de costat a tota la gelosia, inclosos els cordons. Aquest perfil 
tubular varia el seu espessor en funció de les sol·licitacions de la barra. Totes les barres tindran 
3 mm d'espessor a excepció de les vuit barres més sol·licitades que tindran una espessor de 5 
mm. 

Un cop definida l'estructura, es passa a comprovar que compleix els requisits mínims 
establerts pels Estats Límits Últims i pels Estats Límits de Servei segons les combinacions de 
càrregues pertinents. 

4.2.  CÀLCUL D'ESFORÇOS 
A continuació s'adjunten les gràfiques de les envolupants d'esforços, tant el 3D com el perfil en 
2D, i les taules amb els resultats obtinguts a cada barra per a cadascuna de les combinacions 
de càrrega ELU definides. 

4.2.1.  Gràfiques 
Les següents gràfiques mostren com es reparteixen els diferents esforços en l'estructura a 
l'envolupant de totes les combinacions ELU plantejades. En blau s'indica el valor màxim en 
valor absolut obtingut a cada punt de cada barra de l'estructura. En vermell s'observen els 
valors mínims negatius i en groc els valors mínims positius. 

4.2.1.1.  Envolupant d'axils 

El màxim obtingut és de 167,2 KN a compressió, obtingut a les barres de l'ànima de la gelosia 
corresponents a la cara interna dels recolzaments intermedis. L'axil de compressió es 
considera negatiu mentre que el de tracció es considera positiu. 
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Figura 4.3 Envolupant d'axils. Alçat de l'estructura. 

 

Figura 4.4 Envolupant d'axils. Visió 3D. 

4.2.1.2.  Envolupant de torsors 

Els moments torsors són l'esforç menys important que actua sobre les barres de la gelosia, 
assolint un màxim de ± 0,33 KN · m. Aquest petit moment torsor és degut a les tensions 
produïdes al considerar els nusos rígids, associats a la pròpia deformació de l'estructura. 

 

Figura 4.5 Envolupant de torsors. Alçat de l'estructura. 
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Figura 4.6 Envolupant de torsors. Visió 3D. 

4.2.1.3.  Envolupant de moments 

El màxim moment principal positiu i negatiu correspon, respectivament, a les barres que 
suporten el tauler i als cordons inferiors, i els seus valors són 1,59 KN · m i -1,85 KN · m. Com ja 
s'ha comentat, els moments no són, en general, gaire importants en una gelosia. Pel que fa als 
moments deguts a les càrregues transversals o a la pròpia deformació de l'estructura, troben 
el seu màxim positiu i negatiu en 1,35 KN · m i -1,67 KN · m respectivament, corresponents a 
les barres de l'ànima de la gelosia properes als suports intermedis.  

 

Figura 4.7 Envolupants de Moment 3-3. Alçat de l'estructura. 



118 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

 

Figura 4.8 Envolupant de Moment 3-3. Visió 3D. 

 

Figura 4.9 Envolupant de Moments 2-2. Planta inferior. 

 

Figura 4.10 Envolupant de Moments 2-2. Planta Superior. 

 

Figura 4.11 Envolupant de Moments 2-2. Visió 3D. 
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4.2.1.4.  Envolupant de tallants 

L'esforç tallant tampoc és un esforç que tingui una importància rellevant en el càlcul d'una 
gelosia. Tant és així que els màxims els trobem als cordons inferiors amb tan sols ± 1,88 KN. En 
direcció transversal a la passarel·la són encara menors assolint un màxim de ± 0,87 KN. 

 

Figura 4.12 Envolupant de tallants 2-2. Alçat de l'estructura. 

 

Figura 4.13 Envolupant de tallants 2-2. Visió 3D. 

 

Figura 4.14 Envolupant de tallants 3-3. Planta inferior. 

 

Figura 4.15 Envolupant de tallants 3-3. Planta superior. 
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Figura 4.16 Envolupant de tallants 3-3. Visió 3D. 
4.2.2.  Taules 

4.2.2.1.  Esforços 

A continuació s'adjunten els resultats màxims i mínims obtinguts de l'envolupant de totes les 
combinacions ELU. En vermell apareixen els valors màxims i en blau els valors mínims. Les 
cel·les de color groguenc tenen valors dels esforços propers a zero i, per tant, poc importants 
en relació als màxims de la gelosia.  

Cal recordar, ja que aquest és l'esforç predominant, que els valors negatius de l'axil signifiquen 
que la barra està sotmesa a compressió mentre que els valors positius comporten un esforç 
axil de tracció. 

Per identificar correctament les barres s'adjunten les indicacions següents: 

• Barres transversals inferiors   1 -14 
• Cordons inferiors    15 - 16 
• Ànima de la gelosia (est)   17 - 42 
• Ànima de la gelosia (oest)   43 - 68 
• Cordons superiors    69 - 70 
• Barres transversals superiors   71 - 83 
• Barres diagonals (suport del tauler)  84 - 109 
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TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
1 0 Max 8,914 -0,14 0,01 0,0048 0,0165 0,3844 1-1 0 
1 0,45714 Max 8,914 -0,099 0,01 0,0048 0,0118 0,4602 1-1 0,45714 
1 0,91429 Max 8,914 -0,048 0,01 0,0048 0,0073 0,5108 1-1 0,91429 
1 1,37143 Max 8,914 0,007503 0,01 0,0048 0,0064 0,536 1-1 1,37143 
1 1,82857 Max 8,914 0,063 0,01 0,0048 0,0365 0,5361 1-1 1,82857 
1 2,28571 Max 8,914 0,118 0,01 0,0048 0,0667 0,5108 1-1 2,28571 
1 2,74286 Max 8,914 0,173 0,01 0,0048 0,0969 0,4602 1-1 2,74286 
1 3,2 Max 8,914 0,229 0,01 0,0048 0,1271 0,3844 1-1 3,2 
1 0 Min -8,669 -0,194 -0,066 -0,0206 -0,0842 0,0293 1-1 0 
1 0,45714 Min -8,669 -0,138 -0,066 -0,0206 -0,054 0,0869 1-1 0,45714 
1 0,91429 Min -8,669 -0,083 -0,066 -0,0206 -0,0238 0,1257 1-1 0,91429 
1 1,37143 Min -8,669 -0,028 -0,066 -0,0206 -0,000349 0,1458 1-1 1,37143 
1 1,82857 Min -8,669 0,017 -0,066 -0,0206 -0,0022 0,1458 1-1 1,82857 
1 2,28571 Min -8,669 0,058 -0,066 -0,0206 -0,0069 0,1257 1-1 2,28571 
1 2,74286 Min -8,669 0,099 -0,066 -0,0206 -0,0116 0,0732 1-1 2,74286 
1 3,2 Min -8,669 0,14 -0,066 -0,0206 -0,0163 -0,0187 1-1 3,2 
2 0 Max -1,403 -0,141 0,059 0,0021 0,0952 0,585 2-1 0 
2 0,45714 Max -1,403 -0,085 0,059 0,0021 0,0684 0,6609 2-1 0,45714 
2 0,91429 Max -1,403 -0,03 0,059 0,0021 0,0416 0,7114 2-1 0,91429 
2 1,37143 Max -1,403 0,025 0,059 0,0021 0,0148 0,7367 2-1 1,37143 
2 1,82857 Max -1,403 0,081 0,059 0,0021 0,0147 0,7367 2-1 1,82857 
2 2,28571 Max -1,403 0,136 0,059 0,0021 0,0148 0,7114 2-1 2,28571 
2 2,74286 Max -1,403 0,191 0,059 0,0021 0,0149 0,6609 2-1 2,74286 
2 3,2 Max -1,403 0,246 0,059 0,0021 0,015 0,585 2-1 3,2 
2 0 Min -26,17 -0,194 -0,006307 -0,0107 -0,0062 0,0875 2-1 0 
2 0,45714 Min -26,17 -0,138 -0,006307 -0,0107 -0,0033 0,1442 2-1 0,45714 
2 0,91429 Min -26,17 -0,083 -0,006307 -0,0107 -0,000433 0,1821 2-1 0,91429 
2 1,37143 Min -26,17 -0,028 -0,006307 -0,0107 0,000698 0,2014 2-1 1,37143 
2 1,82857 Min -26,17 0,019 -0,006307 -0,0107 -0,012 0,2014 2-1 1,82857 
2 2,28571 Min -26,17 0,06 -0,006307 -0,0107 -0,0388 0,1821 2-1 2,28571 
2 2,74286 Min -26,17 0,101 -0,006307 -0,0107 -0,0656 0,1224 2-1 2,74286 
2 3,2 Min -26,17 0,142 -0,006307 -0,0107 -0,0923 0,0224 2-1 3,2 
3 0 Max 3,812 -0,134 0,122 0,0062 0,1939 0,5406 3-1 0 
3 0,45714 Max 3,812 -0,079 0,122 0,0062 0,1379 0,6164 3-1 0,45714 
3 0,91429 Max 3,812 -0,023 0,122 0,0062 0,082 0,667 3-1 0,91429 
3 1,37143 Max 3,812 0,032 0,122 0,0062 0,0261 0,6923 3-1 1,37143 
3 1,82857 Max 3,812 0,087 0,122 0,0062 0,000768 0,6923 3-1 1,82857 
3 2,28571 Max 3,812 0,143 0,122 0,0062 0,0082 0,667 3-1 2,28571 
3 2,74286 Max 3,812 0,198 0,122 0,0062 0,0156 0,6164 3-1 2,74286 
3 3,2 Max 3,812 0,253 0,122 0,0062 0,023 0,5406 3-1 3,2 
3 0 Min -28,827 -0,194 -0,016 -0,000881 -0,0289 0,0747 3-1 0 
3 0,45714 Min -28,827 -0,138 -0,016 -0,000881 -0,0215 0,1314 3-1 0,45714 
3 0,91429 Min -28,827 -0,083 -0,016 -0,000881 -0,0141 0,1693 3-1 0,91429 
3 1,37143 Min -28,827 -0,028 -0,016 -0,000881 -0,0114 0,1884 3-1 1,37143 
3 1,82857 Min -28,827 0,019 -0,016 -0,000881 -0,0299 0,1884 3-1 1,82857 
3 2,28571 Min -28,827 0,06 -0,016 -0,000881 -0,0858 0,1693 3-1 2,28571 
3 2,74286 Min -28,827 0,101 -0,016 -0,000881 -0,1417 0,098 3-1 2,74286 
3 3,2 Min -28,827 0,142 -0,016 -0,000881 -0,1977 -0,0051 3-1 3,2 
4 0 Max 20,15 -0,138 0,144 0,0122 0,2195 0,5468 4-1 0 
4 0,45714 Max 20,15 -0,083 0,144 0,0122 0,1537 0,6226 4-1 0,45714 
4 0,91429 Max 20,15 -0,027 0,144 0,0122 0,0879 0,6732 4-1 0,91429 
4 1,37143 Max 20,15 0,028 0,144 0,0122 0,022 0,6984 4-1 1,37143 
4 1,82857 Max 20,15 0,083 0,144 0,0122 -0,0031 0,6984 4-1 1,82857 
4 2,28571 Max 20,15 0,138 0,144 0,0122 0,0063 0,6732 4-1 2,28571 
4 2,74286 Max 20,15 0,194 0,144 0,0122 0,0157 0,6226 4-1 2,74286 
4 3,2 Max 20,15 0,249 0,144 0,0122 0,0251 0,5468 4-1 3,2 
4 0 Min 0,82 -0,194 -0,021 -0,0023 -0,0407 0,0687 4-1 0 
4 0,45714 Min 0,82 -0,138 -0,021 -0,0023 -0,0313 0,1248 4-1 0,45714 
4 0,91429 Min 0,82 -0,083 -0,021 -0,0023 -0,0283 0,1623 4-1 0,91429 
4 1,37143 Min 0,82 -0,028 -0,021 -0,0023 -0,0282 0,181 4-1 1,37143 
4 1,82857 Min 0,82 0,02 -0,021 -0,0023 -0,0438 0,181 4-1 1,82857 
4 2,28571 Min 0,82 0,061 -0,021 -0,0023 -0,1096 0,1623 4-1 2,28571 
4 2,74286 Min 0,82 0,101 -0,021 -0,0023 -0,1754 0,1051 4-1 2,74286 
4 3,2 Min 0,82 0,142 -0,021 -0,0023 -0,2413 0,0039 4-1 3,2 
5 0 Max 30,223 -0,114 0,139 0,017 0,2239 0,6497 5-1 0 
5 0,45714 Max 30,223 -0,059 0,139 0,017 0,1603 0,7256 5-1 0,45714 
5 0,91429 Max 30,223 -0,003222 0,139 0,017 0,0966 0,7761 5-1 0,91429 
5 1,37143 Max 30,223 0,052 0,139 0,017 0,0329 0,8014 5-1 1,37143 
5 1,82857 Max 30,223 0,107 0,139 0,017 0,0097 0,8014 5-1 1,82857 
5 2,28571 Max 30,223 0,163 0,139 0,017 0,0137 0,7761 5-1 2,28571 
5 2,74286 Max 30,223 0,218 0,139 0,017 0,023 0,7256 5-1 2,74286 
5 3,2 Max 30,223 0,273 0,139 0,017 0,0323 0,6497 5-1 3,2 
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TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
5 0 Min 8,134 -0,194 -0,02 -0,0026 -0,0326 0,105 5-1 0 
5 0,45714 Min 8,134 -0,138 -0,02 -0,0026 -0,0233 0,1618 5-1 0,45714 
5 0,91429 Min 8,134 -0,083 -0,02 -0,0026 -0,014 0,1997 5-1 0,91429 
5 1,37143 Min 8,134 -0,028 -0,02 -0,0026 -0,0048 0,219 5-1 1,37143 
5 1,82857 Min 8,134 0,019 -0,02 -0,0026 -0,0308 0,219 5-1 1,82857 
5 2,28571 Min 8,134 0,06 -0,02 -0,0026 -0,0944 0,1997 5-1 2,28571 
5 2,74286 Min 8,134 0,101 -0,02 -0,0026 -0,1581 0,1128 5-1 2,74286 
5 3,2 Min 8,134 0,142 -0,02 -0,0026 -0,2218 0,00051 5-1 3,2 
6 0 Max 3,917 -0,136 0,113 0,0152 0,1898 0,5561 6-1 0 
6 0,45714 Max 3,917 -0,08 0,113 0,0152 0,1381 0,632 6-1 0,45714 
6 0,91429 Max 3,917 -0,025 0,113 0,0152 0,0865 0,6825 6-1 0,91429 
6 1,37143 Max 3,917 0,03 0,113 0,0152 0,0348 0,7078 6-1 1,37143 
6 1,82857 Max 3,917 0,085 0,113 0,0152 0,0311 0,7078 6-1 1,82857 
6 2,28571 Max 3,917 0,141 0,113 0,0152 0,0311 0,6825 6-1 2,28571 
6 2,74286 Max 3,917 0,196 0,113 0,0152 0,0311 0,632 6-1 2,74286 
6 3,2 Max 3,917 0,251 0,113 0,0152 0,0346 0,5561 6-1 3,2 
6 0 Min -9,336 -0,194 -0,016 -0,0018 -0,0178 0,076 6-1 0 
6 0,45714 Min -9,336 -0,138 -0,016 -0,0018 -0,0103 0,1327 6-1 0,45714 
6 0,91429 Min -9,336 -0,083 -0,016 -0,0018 -0,0028 0,1707 6-1 0,91429 
6 1,37143 Min -9,336 -0,028 -0,016 -0,0018 0,0047 0,1898 6-1 1,37143 
6 1,82857 Min -9,336 0,019 -0,016 -0,0018 -0,0169 0,1898 6-1 1,82857 
6 2,28571 Min -9,336 0,06 -0,016 -0,0018 -0,0685 0,1707 6-1 2,28571 
6 2,74286 Min -9,336 0,101 -0,016 -0,0018 -0,1202 0,102 6-1 2,74286 
6 3,2 Min -9,336 0,142 -0,016 -0,0018 -0,1718 -0,000299 6-1 3,2 
7 0 Max -8,255 -0,129 0,068 0,005 0,1133 0,547 7-1 0 
7 0,45714 Max -8,255 -0,074 0,068 0,005 0,0822 0,6229 7-1 0,45714 
7 0,91429 Max -8,255 -0,018 0,068 0,005 0,0511 0,6734 7-1 0,91429 
7 1,37143 Max -8,255 0,037 0,068 0,005 0,0199 0,6987 7-1 1,37143 
7 1,82857 Max -8,255 0,092 0,068 0,005 0,0094 0,6987 7-1 1,82857 
7 2,28571 Max -8,255 0,148 0,068 0,005 0,0094 0,6734 7-1 2,28571 
7 2,74286 Max -8,255 0,203 0,068 0,005 0,014 0,6229 7-1 2,74286 
7 3,2 Max -8,255 0,258 0,068 0,005 0,0186 0,547 7-1 3,2 
7 0 Min -42,688 -0,194 -0,01 -0,000563 -0,0136 0,0756 7-1 0 
7 0,45714 Min -42,688 -0,138 -0,01 -0,000563 -0,009 0,1325 7-1 0,45714 
7 0,91429 Min -42,688 -0,083 -0,01 -0,000563 -0,0044 0,1708 7-1 0,91429 
7 1,37143 Min -42,688 -0,028 -0,01 -0,000563 0,000206 0,1899 7-1 1,37143 
7 1,82857 Min -42,688 0,019 -0,01 -0,000563 -0,0112 0,1899 7-1 1,82857 
7 2,28571 Min -42,688 0,06 -0,01 -0,000563 -0,0423 0,1708 7-1 2,28571 
7 2,74286 Min -42,688 0,101 -0,01 -0,000563 -0,0734 0,0948 7-1 2,74286 
7 3,2 Min -42,688 0,142 -0,01 -0,000563 -0,1045 -0,0106 7-1 3,2 
8 0 Max -8,255 -0,129 0,015 0,000742 0,0201 0,547 8-1 0 
8 0,45714 Max -8,255 -0,074 0,015 0,000742 0,0131 0,6229 8-1 0,45714 
8 0,91429 Max -8,255 -0,018 0,015 0,000742 0,006 0,6734 8-1 0,91429 
8 1,37143 Max -8,255 0,037 0,015 0,000742 -0,001 0,6987 8-1 1,37143 
8 1,82857 Max -8,255 0,092 0,015 0,000742 -0,0019 0,6987 8-1 1,82857 
8 2,28571 Max -8,255 0,148 0,015 0,000742 -0,000739 0,6734 8-1 2,28571 
8 2,74286 Max -8,255 0,203 0,015 0,000742 0,000428 0,6229 8-1 2,74286 
8 3,2 Max -8,255 0,258 0,015 0,000742 0,0016 0,547 8-1 3,2 
8 0 Min -42,688 -0,194 -0,002553 -0,0069 -0,0095 0,0752 8-1 0 
8 0,45714 Min -42,688 -0,138 -0,002553 -0,0069 -0,0094 0,1323 8-1 0,45714 
8 0,91429 Min -42,688 -0,083 -0,002553 -0,0069 -0,0094 0,1706 8-1 0,91429 
8 1,37143 Min -42,688 -0,028 -0,002553 -0,0069 -0,0094 0,1899 8-1 1,37143 
8 1,82857 Min -42,688 0,019 -0,002553 -0,0069 -0,0094 0,1899 8-1 1,82857 
8 2,28571 Min -42,688 0,06 -0,002553 -0,0069 -0,0151 0,1706 8-1 2,28571 
8 2,74286 Min -42,688 0,1 -0,002553 -0,0069 -0,0222 0,0948 8-1 2,74286 
8 3,2 Min -42,688 0,141 -0,002553 -0,0069 -0,0292 -0,0105 8-1 3,2 
9 0 Max 3,917 -0,137 0,004826 0,0017 -0,000731 0,5561 9-1 0 
9 0,45714 Max 3,917 -0,082 0,004826 0,0017 -0,0029 0,632 9-1 0,45714 
9 0,91429 Max 3,917 -0,027 0,004826 0,0017 -0,0051 0,6825 9-1 0,91429 
9 1,37143 Max 3,917 0,029 0,004826 0,0017 -0,0073 0,7078 9-1 1,37143 
9 1,82857 Max 3,917 0,084 0,004826 0,0017 -0,000673 0,7078 9-1 1,82857 
9 2,28571 Max 3,917 0,139 0,004826 0,0017 0,0149 0,6825 9-1 2,28571 
9 2,74286 Max 3,917 0,195 0,004826 0,0017 0,0305 0,632 9-1 2,74286 
9 3,2 Max 3,917 0,25 0,004826 0,0017 0,0461 0,5561 9-1 3,2 
9 0 Min -9,336 -0,194 -0,034 -0,0145 -0,0631 0,0755 9-1 0 
9 0,45714 Min -9,336 -0,138 -0,034 -0,0145 -0,0475 0,1324 9-1 0,45714 
9 0,91429 Min -9,336 -0,083 -0,034 -0,0145 -0,0319 0,1705 9-1 0,91429 
9 1,37143 Min -9,336 -0,028 -0,034 -0,0145 -0,0311 0,1897 9-1 1,37143 
9 1,82857 Min -9,336 0,019 -0,034 -0,0145 -0,0312 0,1897 9-1 1,82857 
9 2,28571 Min -9,336 0,06 -0,034 -0,0145 -0,0312 0,1705 9-1 2,28571 
9 2,74286 Min -9,336 0,101 -0,034 -0,0145 -0,0312 0,1035 9-1 2,74286 
9 3,2 Min -9,336 0,142 -0,034 -0,0145 -0,0313 0,0019 9-1 3,2 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
10 0 Max 30,223 -0,115 0,011 0,001 0,0172 0,6497 10-1 0 
10 0,45714 Max 30,223 -0,06 0,011 0,001 0,0124 0,7256 10-1 0,45714 
10 0,91429 Max 30,223 -0,004444 0,011 0,001 0,0075 0,7761 10-1 0,91429 
10 1,37143 Max 30,223 0,051 0,011 0,001 0,0027 0,8014 10-1 1,37143 
10 1,82857 Max 30,223 0,106 0,011 0,001 0,014 0,8014 10-1 1,82857 
10 2,28571 Max 30,223 0,161 0,011 0,001 0,0458 0,7761 10-1 2,28571 
10 2,74286 Max 30,223 0,217 0,011 0,001 0,0777 0,7256 10-1 2,74286 
10 3,2 Max 30,223 0,272 0,011 0,001 0,1095 0,6497 10-1 3,2 
10 0 Min 8,143 -0,194 -0,07 -0,005 -0,1134 0,1047 10-1 0 
10 0,45714 Min 8,143 -0,138 -0,07 -0,005 -0,0816 0,1615 10-1 0,45714 
10 0,91429 Min 8,143 -0,083 -0,07 -0,005 -0,0497 0,1996 10-1 0,91429 
10 1,37143 Min 8,143 -0,028 -0,07 -0,005 -0,0179 0,219 10-1 1,37143 
10 1,82857 Min 8,143 0,019 -0,07 -0,005 -0,0097 0,219 10-1 1,82857 
10 2,28571 Min 8,143 0,06 -0,07 -0,005 -0,0097 0,1996 10-1 2,28571 
10 2,74286 Min 8,143 0,101 -0,07 -0,005 -0,0119 0,1142 10-1 2,74286 
10 3,2 Min 8,143 0,142 -0,07 -0,005 -0,0168 0,0025 10-1 3,2 
11 0 Max 20,15 -0,138 0,015 0,0059 0,0322 0,5468 11-1 0 
11 0,45714 Max 20,15 -0,083 0,015 0,0059 0,0283 0,6226 11-1 0,45714 
11 0,91429 Max 20,15 -0,027 0,015 0,0059 0,0283 0,6732 11-1 0,91429 
11 1,37143 Max 20,15 0,028 0,015 0,0059 0,0282 0,6984 11-1 1,37143 
11 1,82857 Max 20,15 0,083 0,015 0,0059 0,0354 0,6984 11-1 1,82857 
11 2,28571 Max 20,15 0,139 0,015 0,0059 0,0817 0,6732 11-1 2,28571 
11 2,74286 Max 20,15 0,194 0,015 0,0059 0,1281 0,6226 11-1 2,74286 
11 3,2 Max 20,15 0,249 0,015 0,0059 0,1745 0,5468 11-1 3,2 
11 0 Min 0,7 -0,194 -0,101 -0,000276 -0,1501 0,0687 11-1 0 
11 0,45714 Min 0,7 -0,138 -0,101 -0,000276 -0,1037 0,1248 11-1 0,45714 
11 0,91429 Min 0,7 -0,083 -0,101 -0,000276 -0,0574 0,1623 11-1 0,91429 
11 1,37143 Min 0,7 -0,028 -0,101 -0,000276 -0,011 0,181 11-1 1,37143 
11 1,82857 Min 0,7 0,02 -0,101 -0,000276 0,0041 0,181 11-1 1,82857 
11 2,28571 Min 0,7 0,061 -0,101 -0,000276 -0,0029 0,1623 11-1 2,28571 
11 2,74286 Min 0,7 0,102 -0,101 -0,000276 -0,0099 0,1049 11-1 2,74286 
11 3,2 Min 0,7 0,143 -0,101 -0,000276 -0,0169 0,0036 11-1 3,2 
12 0 Max 3,812 -0,13 0,02 0,000939 0,0345 0,5406 12-1 0 
12 0,45714 Max 3,812 -0,075 0,02 0,000939 0,0255 0,6164 12-1 0,45714 
12 0,91429 Max 3,812 -0,02 0,02 0,000939 0,0166 0,667 12-1 0,91429 
12 1,37143 Max 3,812 0,035 0,02 0,000939 0,0114 0,6923 12-1 1,37143 
12 1,82857 Max 3,812 0,091 0,02 0,000939 0,032 0,6923 12-1 1,82857 
12 2,28571 Max 3,812 0,146 0,02 0,000939 0,0957 0,667 12-1 2,28571 
12 2,74286 Max 3,812 0,201 0,02 0,000939 0,1593 0,6164 12-1 2,74286 
12 3,2 Max 3,812 0,257 0,02 0,000939 0,223 0,5406 12-1 3,2 
12 0 Min -28,827 -0,194 -0,139 -1,3E-05 -0,2226 0,0749 12-1 0 
12 0,45714 Min -28,827 -0,138 -0,139 -1,3E-05 -0,159 0,1315 12-1 0,45714 
12 0,91429 Min -28,827 -0,083 -0,139 -1,3E-05 -0,0953 0,1694 12-1 0,91429 
12 1,37143 Min -28,827 -0,028 -0,139 -1,3E-05 -0,0317 0,1884 12-1 1,37143 
12 1,82857 Min -28,827 0,02 -0,139 -1,3E-05 -0,0014 0,1884 12-1 1,82857 
12 2,28571 Min -28,827 0,061 -0,139 -1,3E-05 -0,0103 0,1694 12-1 2,28571 
12 2,74286 Min -28,827 0,101 -0,139 -1,3E-05 -0,0193 0,0941 12-1 2,74286 
12 3,2 Min -28,827 0,142 -0,139 -1,3E-05 -0,0282 -0,0106 12-1 3,2 
13 0 Max -1,403 -0,133 0,023 0,000353 0,0321 0,585 13-1 0 
13 0,45714 Max -1,403 -0,078 0,023 0,000353 0,0218 0,6609 13-1 0,45714 
13 0,91429 Max -1,403 -0,023 0,023 0,000353 0,0115 0,7114 13-1 0,91429 
13 1,37143 Max -1,403 0,032 0,023 0,000353 0,0012 0,7367 13-1 1,37143 
13 1,82857 Max -1,403 0,088 0,023 0,000353 0,0383 0,7367 13-1 1,82857 
13 2,28571 Max -1,403 0,143 0,023 0,000353 0,1166 0,7114 13-1 2,28571 
13 2,74286 Max -1,403 0,198 0,023 0,000353 0,1949 0,6609 13-1 2,74286 
13 3,2 Max -1,403 0,254 0,023 0,000353 0,2733 0,585 13-1 3,2 
13 0 Min -26,17 -0,194 -0,171 -0,0063 -0,275 0,088 13-1 0 
13 0,45714 Min -26,17 -0,138 -0,171 -0,0063 -0,1967 0,1445 13-1 0,45714 
13 0,91429 Min -26,17 -0,083 -0,171 -0,0063 -0,1184 0,1824 13-1 0,91429 
13 1,37143 Min -26,17 -0,028 -0,171 -0,0063 -0,04 0,2014 13-1 1,37143 
13 1,82857 Min -26,17 0,02 -0,171 -0,0063 -0,0146 0,2014 13-1 1,82857 
13 2,28571 Min -26,17 0,061 -0,171 -0,0063 -0,0194 0,1823 13-1 2,28571 
13 2,74286 Min -26,17 0,102 -0,171 -0,0063 -0,0297 0,1141 13-1 2,74286 
13 3,2 Min -26,17 0,143 -0,171 -0,0063 -0,04 0,0109 13-1 3,2 
14 0 Max -1,003 -0,137 0,024 0,00055 0,035 0,3844 14-1 0 
14 0,45714 Max -1,003 -0,082 0,024 0,00055 0,0242 0,4602 14-1 0,45714 
14 0,91429 Max -1,003 -0,027 0,024 0,00055 0,0135 0,5108 14-1 0,91429 
14 1,37143 Max -1,003 0,029 0,024 0,00055 0,0027 0,5361 14-1 1,37143 
14 1,82857 Max -1,003 0,084 0,024 0,00055 0,0452 0,5361 14-1 1,82857 
14 2,28571 Max -1,003 0,139 0,024 0,00055 0,1301 0,5108 14-1 2,28571 
14 2,74286 Max -1,003 0,195 0,024 0,00055 0,2151 0,4602 14-1 2,74286 
14 3,2 Max -1,003 0,25 0,024 0,00055 0,3 0,3844 14-1 3,2 



124 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
14 0 Min -10,969 -0,194 -0,186 -0,0184 -0,2947 0,033 14-1 0 
14 0,45714 Min -10,969 -0,138 -0,186 -0,0184 -0,2097 0,0895 14-1 0,45714 
14 0,91429 Min -10,969 -0,083 -0,186 -0,0184 -0,1248 0,1271 14-1 0,91429 
14 1,37143 Min -10,969 -0,028 -0,186 -0,0184 -0,0398 0,1458 14-1 1,37143 
14 1,82857 Min -10,969 0,02 -0,186 -0,0184 -0,008 0,1458 14-1 1,82857 
14 2,28571 Min -10,969 0,061 -0,186 -0,0184 -0,0188 0,1252 14-1 2,28571 
14 2,74286 Min -10,969 0,102 -0,186 -0,0184 -0,0296 0,0488 14-1 2,74286 
14 3,2 Min -10,969 0,143 -0,186 -0,0184 -0,0403 -0,0528 14-1 3,2 
15 0 Max 33,829 -1,09 0,000759 0,0463 0,0137 -0,0336 15-1 0 
15 0,5 Max 33,829 -0,795 0,000759 0,0463 0,0134 0,517 15-1 0,5 
15 1 Max 33,829 -0,501 0,000759 0,0463 0,013 0,8687 15-1 1 
15 1,5 Max 33,829 -0,106 0,000759 0,0463 0,0126 1,0214 15-1 1,5 
15 2 Max 33,829 0,292 0,000759 0,0463 0,0123 0,9751 15-1 2 
15 2,5 Max 33,829 0,69 0,000759 0,0463 0,0119 0,7298 15-1 2,5 
15 3 Max 33,829 1,088 0,000759 0,0463 0,0115 0,2855 15-1 3 
15 3,5 Max 33,829 1,486 0,000759 0,0463 0,0112 -0,2656 15-1 3,5 
15 4 Max 33,829 1,884 0,000759 0,0463 0,0115 -0,8227 15-1 4 
15 4 Max 66,136 -1,186 0,056 -0,0015 0,0699 -0,8005 15-2 0 
15 4,5 Max 66,136 -0,891 0,056 -0,0015 0,0417 -0,2759 15-2 0,5 
15 5 Max 66,136 -0,596 0,056 -0,0015 0,0135 0,1455 15-2 1 
15 5,5 Max 66,136 -0,302 0,056 -0,0015 9,24E-05 0,4743 15-2 1,5 
15 6 Max 66,136 -0,006765 0,056 -0,0015 0,0037 0,604 15-2 2 
15 6,5 Max 66,136 0,383 0,056 -0,0015 0,0073 0,5348 15-2 2,5 
15 7 Max 66,136 0,781 0,056 -0,0015 0,0109 0,2666 15-2 3 
15 7,5 Max 66,136 1,179 0,056 -0,0015 0,0145 -0,2006 15-2 3,5 
15 8 Max 66,136 1,577 0,056 -0,0015 0,0181 -0,7308 15-2 4 
15 8 Max 36,472 -1,172 0,086 0,0023 0,1571 -0,731 15-3 0 
15 8,5 Max 36,472 -0,878 0,086 0,0023 0,1139 -0,184 15-3 0,5 
15 9 Max 36,472 -0,583 0,086 0,0023 0,0706 0,3025 15-3 1 
15 9,5 Max 36,472 -0,288 0,086 0,0023 0,0274 0,5901 15-3 1,5 
15 10 Max 36,472 0,022 0,086 0,0023 0,000629 0,6786 15-3 2 
15 10,5 Max 36,472 0,42 0,086 0,0023 0,0053 0,5682 15-3 2,5 
15 11 Max 36,472 0,818 0,086 0,0023 0,0101 0,2588 15-3 3 
15 11,5 Max 36,472 1,216 0,086 0,0023 0,0148 -0,2101 15-3 3,5 
15 12 Max 36,472 1,614 0,086 0,0023 0,0196 -0,7187 15-3 4 
15 12 Max -10,188 -0,951 0,092 0,0683 0,1953 -0,5858 15-4 0 
15 12,5 Max -10,188 -0,657 0,092 0,0683 0,1495 -0,1838 15-4 0,5 
15 13 Max -10,188 -0,362 0,092 0,0683 0,1037 0,1634 15-4 1 
15 13,5 Max -10,188 -0,067 0,092 0,0683 0,058 0,4033 15-4 1,5 
15 14 Max -10,188 0,256 0,092 0,0683 0,0122 0,4658 15-4 2 
15 14,5 Max -10,188 0,654 0,092 0,0683 0,0095 0,3293 15-4 2,5 
15 15 Max -10,188 1,052 0,092 0,0683 0,0136 -0,0062 15-4 3 
15 15,5 Max -10,188 1,45 0,092 0,0683 0,0193 -0,4079 15-4 3,5 
15 16 Max -10,188 1,848 0,092 0,0683 0,025 -0,9529 15-4 4 
15 16 Max 2,091 -1,218 0,078 0,0352 0,1833 -0,849 15-5 0 
15 16,5 Max 2,091 -0,923 0,078 0,0352 0,1442 -0,3138 15-5 0,5 
15 17 Max 2,091 -0,628 0,078 0,0352 0,1051 0,0739 15-5 1 
15 17,5 Max 2,091 -0,333 0,078 0,0352 0,066 0,3879 15-5 1,5 
15 18 Max 2,091 -0,039 0,078 0,0352 0,027 0,521 15-5 2 
15 18,5 Max 2,091 0,331 0,078 0,0352 0,0157 0,455 15-5 2,5 
15 19 Max 2,091 0,729 0,078 0,0352 0,0185 0,1901 15-5 3 
15 19,5 Max 2,091 1,127 0,078 0,0352 0,0214 -0,1982 15-5 3,5 
15 20 Max 2,091 1,525 0,078 0,0352 0,0263 -0,6949 15-5 4 
15 20 Max 63,389 -1,182 0,055 0,0013 0,1456 -0,737 15-6 0 
15 20,5 Max 63,389 -0,887 0,055 0,0013 0,1182 -0,2037 15-6 0,5 
15 21 Max 63,389 -0,593 0,055 0,0013 0,0908 0,26 15-6 1 
15 21,5 Max 63,389 -0,298 0,055 0,0013 0,0634 0,5642 15-6 1,5 
15 22 Max 63,389 -0,003058 0,055 0,0013 0,0359 0,6695 15-6 2 
15 22,5 Max 63,389 0,393 0,055 0,0013 0,0085 0,5861 15-6 2,5 
15 23 Max 63,389 0,791 0,055 0,0013 0,0028 0,3058 15-6 3 
15 23,5 Max 63,389 1,189 0,055 0,0013 0,0081 -0,0994 15-6 3,5 
15 24 Max 63,389 1,587 0,055 0,0013 0,0133 -0,5979 15-6 4 
15 24 Max 94,791 -1,179 0,026 0,0015 0,0933 -0,6302 15-7 0 
15 24,5 Max 94,791 -0,884 0,026 0,0015 0,0801 -0,1143 15-7 0,5 
15 25 Max 94,791 -0,589 0,026 0,0015 0,0668 0,3068 15-7 1 
15 25,5 Max 94,791 -0,295 0,026 0,0015 0,0536 0,6053 15-7 1,5 
15 26 Max 94,791 0,001213 0,026 0,0015 0,0403 0,7048 15-7 2 
15 26,5 Max 94,791 0,399 0,026 0,0015 0,0271 0,6053 15-7 2,5 
15 27 Max 94,791 0,797 0,026 0,0015 0,0139 0,3068 15-7 3 
15 27,5 Max 94,791 1,195 0,026 0,0015 0,000632 -0,1143 15-7 3,5 
15 28 Max 94,791 1,593 0,026 0,0015 -0,000329 -0,6302 15-7 4 
15 28 Max 63,39 -1,144 0,007934 0,0137 0,0335 -0,5979 15-8 0 
15 28,5 Max 63,39 -0,85 0,007934 0,0137 0,0353 -0,0994 15-8 0,5 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
15 29 Max 63,39 -0,555 0,007934 0,0137 0,0371 0,3058 15-8 1 
15 29,5 Max 63,39 -0,26 0,007934 0,0137 0,0389 0,5861 15-8 1,5 
15 30 Max 63,39 0,036 0,007934 0,0137 0,0407 0,6695 15-8 2 
15 30,5 Max 63,39 0,434 0,007934 0,0137 0,0425 0,5642 15-8 2,5 
15 31 Max 63,39 0,832 0,007934 0,0137 0,0443 0,26 15-8 3 
15 31,5 Max 63,39 1,23 0,007934 0,0137 0,0461 -0,2037 15-8 3,5 
15 32 Max 63,39 1,628 0,007934 0,0137 0,0479 -0,737 15-8 4 
15 32 Max 9,11 -1,119 0,007666 0,0241 0,0244 -0,6949 15-9 0 
15 32,5 Max 9,11 -0,824 0,007666 0,0241 0,0215 -0,1982 15-9 0,5 
15 33 Max 9,11 -0,529 0,007666 0,0241 0,0186 0,1901 15-9 1 
15 33,5 Max 9,11 -0,179 0,007666 0,0241 0,0198 0,455 15-9 1,5 
15 34 Max 9,11 0,219 0,007666 0,0241 0,0353 0,521 15-9 2 
15 34,5 Max 9,11 0,617 0,007666 0,0241 0,0509 0,3879 15-9 2,5 
15 35 Max 9,11 1,015 0,007666 0,0241 0,0664 0,0739 15-9 3 
15 35,5 Max 9,11 1,413 0,007666 0,0241 0,082 -0,3138 15-9 3,5 
15 36 Max 9,11 1,811 0,007666 0,0241 0,0975 -0,849 15-9 4 
15 36 Max 5,893 -1,237 0,006753 -0,0062 0,0122 -0,9511 15-10 0 
15 36,5 Max 5,893 -0,942 0,006753 -0,0062 0,0088 -0,4064 15-10 0,5 
15 37 Max 5,893 -0,647 0,006753 -0,0062 0,009 -0,0091 15-10 1 
15 37,5 Max 5,893 -0,352 0,006753 -0,0062 0,0095 0,3199 15-10 1,5 
15 38 Max 5,893 -0,058 0,006753 -0,0062 0,0347 0,4615 15-10 2 
15 38,5 Max 5,893 0,314 0,006753 -0,0062 0,0629 0,4042 15-10 2,5 
15 39 Max 5,893 0,712 0,006753 -0,0062 0,0911 0,1634 15-10 3 
15 39,5 Max 5,893 1,11 0,006753 -0,0062 0,1193 -0,1838 15-10 3,5 
15 40 Max 5,893 1,508 0,006753 -0,0062 0,1476 -0,5858 15-10 4 
15 40 Max 36,504 -1,165 0,008959 0,0037 0,0124 -0,7187 15-11 0 
15 40,5 Max 36,504 -0,87 0,008959 0,0037 0,0079 -0,2101 15-11 0,5 
15 41 Max 36,504 -0,575 0,008959 0,0037 0,0034 0,2588 15-11 1 
15 41,5 Max 36,504 -0,28 0,008959 0,0037 -0,001 0,5682 15-11 1,5 
15 42 Max 36,504 0,015 0,008959 0,0037 0,0262 0,6786 15-11 2 
15 42,5 Max 36,504 0,41 0,008959 0,0037 0,0656 0,5901 15-11 2,5 
15 43 Max 36,504 0,808 0,008959 0,0037 0,105 0,3025 15-11 3 
15 43,5 Max 36,504 1,206 0,008959 0,0037 0,1444 -0,184 15-11 3,5 
15 44 Max 36,504 1,604 0,008959 0,0037 0,1838 -0,7321 15-11 4 
15 44 Max 66,186 -1,161 0,014 0,0102 0,0218 -0,7316 15-12 0 
15 44,5 Max 66,186 -0,866 0,014 0,0102 0,015 -0,2006 15-12 0,5 
15 45 Max 66,186 -0,572 0,014 0,0102 0,0082 0,2666 15-12 1 
15 45,5 Max 66,186 -0,277 0,014 0,0102 0,0014 0,5348 15-12 1,5 
15 46 Max 66,186 0,061 0,014 0,0102 0,0244 0,6041 15-12 2 
15 46,5 Max 66,186 0,459 0,014 0,0102 0,0737 0,4743 15-12 2,5 
15 47 Max 66,186 0,856 0,014 0,0102 0,123 0,1456 15-12 3 
15 47,5 Max 66,186 1,254 0,014 0,0102 0,1723 -0,2781 15-12 3,5 
15 48 Max 66,186 1,652 0,014 0,0102 0,2216 -0,8029 15-12 4 
15 48 Max 33,896 -1,263 0,016 -0,0058 0,0314 -0,8273 15-13 0 
15 48,5 Max 33,896 -0,968 0,016 -0,0058 0,0234 -0,2695 15-13 0,5 
15 49 Max 33,896 -0,673 0,016 -0,0058 0,0155 0,2855 15-13 1 
15 49,5 Max 33,896 -0,379 0,016 -0,0058 0,0076 0,7298 15-13 1,5 
15 50 Max 33,896 -0,084 0,016 -0,0058 0,0118 0,9751 15-13 2 
15 50,5 Max 33,896 0,29 0,016 -0,0058 0,0686 1,0214 15-13 2,5 
15 51 Max 33,896 0,688 0,016 -0,0058 0,1254 0,8687 15-13 3 
15 51,5 Max 33,896 1,086 0,016 -0,0058 0,1822 0,517 15-13 3,5 
15 52 Max 33,896 1,484 0,016 -0,0058 0,2391 -0,0336 15-13 4 
15 0 Min -45,731 -1,473 -0,008985 0,0088 -0,1078 -0,6759 15-1 0 
15 0,5 Min -45,731 -1,075 -0,008985 0,0088 -0,1033 -0,0389 15-1 0,5 
15 1 Min -45,731 -0,677 -0,008985 0,0088 -0,0988 0,3082 15-1 1 
15 1,5 Min -45,731 -0,279 -0,008985 0,0088 -0,0943 0,4854 15-1 1,5 
15 2 Min -45,731 0,082 -0,008985 0,0088 -0,0898 0,5146 15-1 2 
15 2,5 Min -45,731 0,377 -0,008985 0,0088 -0,0853 0,3965 15-1 2,5 
15 3 Min -45,731 0,672 -0,008985 0,0088 -0,0808 0,1309 15-1 3 
15 3,5 Min -45,731 0,967 -0,008985 0,0088 -0,0764 -0,3957 15-1 3,5 
15 4 Min -45,731 1,262 -0,008985 0,0088 -0,0719 -1,2 15-1 4 
15 4 Min -6,104 -1,652 -0,007209 -0,0102 -0,0121 -1,1089 15-2 0 
15 4,5 Min -6,104 -1,254 -0,007209 -0,0102 -0,0117 -0,3948 15-2 0,5 
15 5 Min -6,104 -0,856 -0,007209 -0,0102 -0,0113 0,0865 15-2 1 
15 5,5 Min -6,104 -0,459 -0,007209 -0,0102 -0,0147 0,311 15-2 1,5 
15 6 Min -6,104 -0,061 -0,007209 -0,0102 -0,0429 0,3881 15-2 2 
15 6,5 Min -6,104 0,276 -0,007209 -0,0102 -0,0712 0,3177 15-2 2,5 
15 7 Min -6,104 0,571 -0,007209 -0,0102 -0,0994 0,1 15-2 3 
15 7,5 Min -6,104 0,866 -0,007209 -0,0102 -0,1276 -0,338 15-2 3,5 
15 8 Min -6,104 1,161 -0,007209 -0,0102 -0,1558 -1,0269 15-2 4 
15 8 Min -18,852 -1,604 -0,009492 -0,0088 -0,0184 -1,027 15-3 0 
15 8,5 Min -18,852 -1,206 -0,009492 -0,0088 -0,0137 -0,3247 15-3 0,5 
15 9 Min -18,852 -0,808 -0,009492 -0,0088 -0,0089 0,1218 15-3 1 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
15 9,5 Min -18,852 -0,41 -0,009492 -0,0088 -0,0042 0,3502 15-3 1,5 
15 10 Min -18,852 -0,015 -0,009492 -0,0088 -0,0159 0,4312 15-3 2 
15 10,5 Min -18,852 0,28 -0,009492 -0,0088 -0,0591 0,356 15-3 2,5 
15 11 Min -18,852 0,575 -0,009492 -0,0088 -0,1023 0,1319 15-3 3 
15 11,5 Min -18,852 0,87 -0,009492 -0,0088 -0,1456 -0,3288 15-3 3,5 
15 12 Min -18,852 1,165 -0,009492 -0,0088 -0,1888 -1,0284 15-3 4 
15 12 Min -59,506 -1,518 -0,011 -0,0082 -0,0206 -0,9782 15-4 0 
15 12,5 Min -59,506 -1,12 -0,011 -0,0082 -0,0149 -0,3187 15-4 0,5 
15 13 Min -59,506 -0,722 -0,011 -0,0082 -0,0092 0,0708 15-4 1 
15 13,5 Min -59,506 -0,324 -0,011 -0,0082 -0,0035 0,1781 15-4 1,5 
15 14 Min -59,506 0,058 -0,011 -0,0082 0,002 0,1379 15-4 2 
15 14,5 Min -59,506 0,353 -0,011 -0,0082 -0,0336 -0,0497 15-4 2,5 
15 15 Min -59,506 0,648 -0,011 -0,0082 -0,0794 -0,4028 15-4 3 
15 15,5 Min -59,506 0,942 -0,011 -0,0082 -0,1252 -1,0283 15-4 3,5 
15 16 Min -59,506 1,237 -0,011 -0,0082 -0,171 -1,8527 15-4 4 
15 16 Min -50,262 -1,811 -0,013 -0,0254 -0,0265 -1,6812 15-5 0 
15 16,5 Min -50,262 -1,413 -0,013 -0,0254 -0,0199 -0,8754 15-5 0,5 
15 17 Min -50,262 -1,015 -0,013 -0,0254 -0,0133 -0,2685 15-5 1 
15 17,5 Min -50,262 -0,617 -0,013 -0,0254 -0,0067 0,1394 15-5 1,5 
15 18 Min -50,262 -0,219 -0,013 -0,0254 -0,00013 0,3429 15-5 2 
15 18,5 Min -50,262 0,179 -0,013 -0,0254 -0,0121 0,2988 15-5 2,5 
15 19 Min -50,262 0,53 -0,013 -0,0254 -0,0512 0,1072 15-5 3 
15 19,5 Min -50,262 0,825 -0,013 -0,0254 -0,0903 -0,3045 15-5 3,5 
15 20 Min -50,262 1,12 -0,013 -0,0254 -0,1293 -0,9604 15-5 4 
15 20 Min 6,666 -1,628 -0,011 -0,0116 -0,0288 -1,0192 15-6 0 
15 20,5 Min 6,666 -1,23 -0,011 -0,0116 -0,0235 -0,32 15-6 0,5 
15 21 Min 6,666 -0,832 -0,011 -0,0116 -0,0182 0,132 15-6 1 
15 21,5 Min 6,666 -0,434 -0,011 -0,0116 -0,013 0,3547 15-6 1,5 
15 22 Min 6,666 -0,036 -0,011 -0,0116 -0,0089 0,43 15-6 2 
15 22,5 Min 6,666 0,26 -0,011 -0,0116 -0,0049 0,3578 15-6 2,5 
15 23 Min 6,666 0,555 -0,011 -0,0116 -0,0189 0,1383 15-6 3 
15 23,5 Min 6,666 0,85 -0,011 -0,0116 -0,0463 -0,3036 15-6 3,5 
15 24 Min 6,666 1,144 -0,011 -0,0116 -0,0737 -0,9973 15-6 4 
15 24 Min 14,529 -1,592 -0,003994 -0,000187 -0,0163 -1,0045 15-7 0 
15 24,5 Min 14,529 -1,194 -0,003994 -0,000187 -0,0143 -0,3087 15-7 0,5 
15 25 Min 14,529 -0,796 -0,003994 -0,000187 -0,0123 0,135 15-7 1 
15 25,5 Min 14,529 -0,398 -0,003994 -0,000187 -0,0103 0,3562 15-7 1,5 
15 26 Min 14,529 -0,000165 -0,003994 -0,000187 -0,0083 0,4299 15-7 2 
15 26,5 Min 14,529 0,295 -0,003994 -0,000187 -0,0076 0,3563 15-7 2,5 
15 27 Min 14,529 0,589 -0,003994 -0,000187 -0,0076 0,1353 15-7 3 
15 27,5 Min 14,529 0,884 -0,003994 -0,000187 -0,0076 -0,3123 15-7 3,5 
15 28 Min 14,529 1,179 -0,003994 -0,000187 -0,0126 -1,0094 15-7 4 
15 28 Min 5,98 -1,587 -0,003579 -0,0016 -0,0029 -0,994 15-8 0 
15 28,5 Min 5,98 -1,189 -0,003579 -0,0016 -0,0043 -0,3013 15-8 0,5 
15 29 Min 5,98 -0,791 -0,003579 -0,0016 -0,0058 0,1381 15-8 1 
15 29,5 Min 5,98 -0,393 -0,003579 -0,0016 -0,0072 0,3578 15-8 1,5 
15 30 Min 5,98 0,002751 -0,003579 -0,0016 -0,0089 0,4302 15-8 2 
15 30,5 Min 5,98 0,298 -0,003579 -0,0016 -0,0128 0,3551 15-8 2,5 
15 31 Min 5,98 0,592 -0,003579 -0,0016 -0,0168 0,1325 15-8 3 
15 31,5 Min 5,98 0,887 -0,003579 -0,0016 -0,0208 -0,326 15-8 3,5 
15 32 Min 5,98 1,182 -0,003579 -0,0016 -0,0247 -1,0266 15-8 4 
15 32 Min -50,255 -1,525 -0,031 -0,0352 -0,0269 -0,9562 15-9 0 
15 32,5 Min -50,255 -1,127 -0,031 -0,0352 -0,0113 -0,3045 15-9 0,5 
15 33 Min -50,255 -0,729 -0,031 -0,0352 0,0042 0,1073 15-9 1 
15 33,5 Min -50,255 -0,331 -0,031 -0,0352 0,0015 0,2993 15-9 1,5 
15 34 Min -50,255 0,039 -0,031 -0,0352 -0,0017 0,343 15-9 2 
15 34,5 Min -50,255 0,333 -0,031 -0,0352 -0,0049 0,1394 15-9 2,5 
15 35 Min -50,255 0,628 -0,031 -0,0352 -0,0082 -0,2685 15-9 3 
15 35,5 Min -50,255 0,923 -0,031 -0,0352 -0,0114 -0,8754 15-9 3,5 
15 36 Min -50,255 1,218 -0,031 -0,0352 -0,0147 -1,6813 15-9 4 
15 36 Min -59,501 -1,848 -0,056 -0,0683 -0,0782 -1,8527 15-10 0 
15 36,5 Min -59,501 -1,45 -0,056 -0,0683 -0,05 -1,0283 15-10 0,5 
15 37 Min -59,501 -1,052 -0,056 -0,0683 -0,0218 -0,4028 15-10 1 
15 37,5 Min -59,501 -0,654 -0,056 -0,0683 0,0018 -0,0497 15-10 1,5 
15 38 Min -59,501 -0,256 -0,056 -0,0683 -0,0014 0,1379 15-10 2 
15 38,5 Min -59,501 0,067 -0,056 -0,0683 -0,0047 0,1781 15-10 2,5 
15 39 Min -59,501 0,362 -0,056 -0,0683 -0,0081 0,0708 15-10 3 
15 39,5 Min -59,501 0,657 -0,056 -0,0683 -0,0115 -0,3077 15-10 3,5 
15 40 Min -59,501 0,951 -0,056 -0,0683 -0,0148 -0,9618 15-10 4 
15 40 Min -18,848 -1,614 -0,079 -0,007 -0,1315 -1,0324 15-11 0 
15 40,5 Min -18,848 -1,216 -0,079 -0,007 -0,0921 -0,33 15-11 0,5 
15 41 Min -18,848 -0,818 -0,079 -0,007 -0,0527 0,1322 15-11 1 
15 41,5 Min -18,848 -0,42 -0,079 -0,007 -0,0132 0,3566 15-11 1,5 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
15 42 Min -18,848 -0,022 -0,079 -0,007 -0,0068 0,4312 15-11 2 
15 42,5 Min -18,848 0,288 -0,079 -0,007 -0,01 0,3502 15-11 2,5 
15 43 Min -18,848 0,583 -0,079 -0,007 -0,0145 0,1218 15-11 3 
15 43,5 Min -18,848 0,878 -0,079 -0,007 -0,019 -0,3247 15-11 3,5 
15 44 Min -18,848 1,173 -0,079 -0,007 -0,0235 -1,027 15-11 4 
15 44 Min 0,881 -1,577 -0,099 0,0015 -0,1729 -1,0269 15-12 0 
15 44,5 Min 0,881 -1,179 -0,099 0,0015 -0,1236 -0,338 15-12 0,5 
15 45 Min 0,881 -0,781 -0,099 0,0015 -0,0743 0,1 15-12 1 
15 45,5 Min 0,881 -0,383 -0,099 0,0015 -0,025 0,3178 15-12 1,5 
15 46 Min 0,881 0,006764 -0,099 0,0015 -0,0104 0,3881 15-12 2 
15 46,5 Min 0,881 0,302 -0,099 0,0015 -0,0121 0,311 15-12 2,5 
15 47 Min 0,881 0,596 -0,099 0,0015 -0,0189 0,0865 15-12 3 
15 47,5 Min 0,881 0,891 -0,099 0,0015 -0,0257 -0,3832 15-12 3,5 
15 48 Min 0,881 1,186 -0,099 0,0015 -0,0325 -1,1089 15-12 4 
15 48 Min 3,423 -1,883 -0,114 -0,0463 -0,2154 -1,2 15-13 0 
15 48,5 Min 3,423 -1,486 -0,114 -0,0463 -0,1586 -0,3761 15-13 0,5 
15 49 Min 3,423 -1,088 -0,114 -0,0463 -0,1018 0,1309 15-13 1 
15 49,5 Min 3,423 -0,69 -0,114 -0,0463 -0,045 0,3965 15-13 1,5 
15 50 Min 3,423 -0,292 -0,114 -0,0463 -0,000384 0,5146 15-13 2 
15 50,5 Min 3,423 0,106 -0,114 -0,0463 -0,0083 0,4854 15-13 2,5 
15 51 Min 3,423 0,501 -0,114 -0,0463 -0,0162 0,3084 15-13 3 
15 51,5 Min 3,423 0,795 -0,114 -0,0463 -0,0242 -0,0394 15-13 3,5 
15 52 Min 3,423 1,09 -0,114 -0,0463 -0,0321 -0,6817 15-13 4 
16 0 Max 66,367 -1,09 0,005179 0,0052 0,0137 -0,0336 16-1 0 
16 0,5 Max 66,367 -0,795 0,005179 0,0052 0,0126 0,517 16-1 0,5 
16 1 Max 66,367 -0,501 0,005179 0,0052 0,0115 0,8687 16-1 1 
16 1,5 Max 66,367 -0,106 0,005179 0,0052 0,04 1,0214 16-1 1,5 
16 2 Max 66,367 0,292 0,005179 0,0052 0,0662 0,9751 16-1 2 
16 2,5 Max 66,367 0,69 0,105 0,0052 0,0399 0,7298 16-1 2,5 
16 3 Max 66,367 1,088 0,21 0,0052 0,007 0,2856 16-1 3 
16 3,5 Max 66,367 1,486 0,315 0,0052 0,0059 -0,2656 16-1 3,5 
16 4 Max 66,367 1,883 0,42 0,0052 0,0048 -0,8228 16-1 4 
16 4 Max 66,244 -1,186 0,007133 0,0102 0,0138 -0,8005 16-2 0 
16 4,5 Max 66,244 -0,891 0,007133 0,0102 0,013 -0,2759 16-2 0,5 
16 5 Max 66,244 -0,596 0,007133 0,0102 0,0509 0,1495 16-2 1 
16 5,5 Max 66,244 -0,302 0,007133 0,0102 0,1016 0,4743 16-2 1,5 
16 6 Max 66,244 -0,006763 0,056 0,0102 0,0997 0,6041 16-2 2 
16 6,5 Max 66,244 0,383 0,161 0,0102 0,0454 0,5348 16-2 2,5 
16 7 Max 66,244 0,781 0,266 0,0102 0,0159 0,2666 16-2 3 
16 7,5 Max 66,244 1,179 0,371 0,0102 0,0193 -0,2006 16-2 3,5 
16 8 Max 66,244 1,577 0,476 0,0102 0,0227 -0,7308 16-2 4 
16 8 Max 36,552 -1,172 0,009447 0,0037 0,0181 -0,731 16-3 0 
16 8,5 Max 36,552 -0,878 0,009447 0,0037 0,0173 -0,184 16-3 0,5 
16 9 Max 36,552 -0,583 0,009447 0,0037 0,1078 0,3025 16-3 1 
16 9,5 Max 36,552 -0,288 0,009447 0,0037 0,1458 0,5901 16-3 1,5 
16 10 Max 36,552 0,022 0,082 0,0037 0,1313 0,6786 16-3 2 
16 10,5 Max 36,552 0,42 0,187 0,0037 0,0643 0,5682 16-3 2,5 
16 11 Max 36,552 0,818 0,292 0,0037 0,0182 0,2588 16-3 3 
16 11,5 Max 36,552 1,216 0,397 0,0037 0,025 -0,2101 16-3 3,5 
16 12 Max 36,552 1,614 0,502 0,0037 0,0319 -0,7187 16-3 4 
16 12 Max -12,904 -0,951 0,011 -0,0038 0,0208 -0,5858 16-4 0 
16 12,5 Max -12,904 -0,657 0,011 -0,0038 0,0381 -0,1838 16-4 0,5 
16 13 Max -12,904 -0,362 0,011 -0,0038 0,1254 0,1634 16-4 1 
16 13,5 Max -12,904 -0,067 0,011 -0,0038 0,1603 0,4074 16-4 1,5 
16 14 Max -12,904 0,256 0,088 -0,0038 0,1426 0,4725 16-4 2 
16 14,5 Max -12,904 0,654 0,193 -0,0038 0,0724 0,3387 16-4 2,5 
16 15 Max -12,904 1,052 0,298 -0,0038 0,0105 0,0058 16-4 3 
16 15,5 Max -12,904 1,45 0,403 -0,0038 0,0177 -0,408 16-4 3,5 
16 16 Max -12,904 1,848 0,508 -0,0038 0,025 -0,9529 16-4 4 
16 16 Max -10,803 -1,218 0,013 0,0241 0,0264 -0,849 16-5 0 
16 16,5 Max -10,803 -0,923 0,013 0,0241 0,0474 -0,3138 16-5 0,5 
16 17 Max -10,803 -0,628 0,013 0,0241 0,1376 0,0739 16-5 1 
16 17,5 Max -10,803 -0,333 0,013 0,0241 0,1754 0,3879 16-5 1,5 
16 18 Max -10,803 -0,039 0,082 0,0241 0,1606 0,521 16-5 2 
16 18,5 Max -10,803 0,333 0,187 0,0241 0,0934 0,455 16-5 2,5 
16 19 Max -10,803 0,731 0,292 0,0241 0,0031 0,1901 16-5 3 
16 19,5 Max -10,803 1,129 0,397 0,0241 0,0081 -0,1982 16-5 3,5 
16 20 Max -10,803 1,527 0,502 0,0241 0,0131 -0,6949 16-5 4 
16 20 Max 63,398 -1,182 0,011 0,0039 0,0288 -0,737 16-6 0 
16 20,5 Max 63,398 -0,887 0,011 0,0039 0,0335 -0,2037 16-6 0,5 
16 21 Max 63,398 -0,593 0,011 0,0039 0,1347 0,26 16-6 1 
16 21,5 Max 63,398 -0,298 0,011 0,0039 0,1834 0,5642 16-6 1,5 
16 22 Max 63,398 -0,002309 0,06 0,0039 0,1796 0,6695 16-6 2 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
16 22,5 Max 63,398 0,396 0,165 0,0039 0,1233 0,5861 16-6 2,5 
16 23 Max 63,398 0,794 0,27 0,0039 0,0145 0,3058 16-6 3 
16 23,5 Max 63,398 1,192 0,375 0,0039 0,0064 -0,0994 16-6 3,5 
16 24 Max 63,398 1,59 0,48 0,0039 0,0095 -0,5979 16-6 4 
16 24 Max 94,799 -1,179 0,003998 0,0015 0,0163 -0,6302 16-7 0 
16 24,5 Max 94,799 -0,884 0,003998 0,0015 0,0143 -0,1143 16-7 0,5 
16 25 Max 94,799 -0,589 0,003998 0,0015 0,1089 0,3068 16-7 1 
16 25,5 Max 94,799 -0,295 0,003998 0,0015 0,1744 0,6053 16-7 1,5 
16 26 Max 94,799 0,000164 0,026 0,0015 0,1875 0,7048 16-7 2 
16 26,5 Max 94,799 0,398 0,131 0,0015 0,1481 0,6053 16-7 2,5 
16 27 Max 94,799 0,796 0,236 0,0015 0,0561 0,3068 16-7 3 
16 27,5 Max 94,799 1,194 0,341 0,0015 0,0075 -0,1143 16-7 3,5 
16 28 Max 94,799 1,592 0,446 0,0015 0,0077 -0,6302 16-7 4 
16 28 Max 63,397 -1,144 -0,001402 0,014 0,0029 -0,5979 16-8 0 
16 28,5 Max 63,397 -0,85 -0,001402 0,014 0,0044 -0,0994 16-8 0,5 
16 29 Max 63,397 -0,555 -0,001402 0,014 0,0702 0,3058 16-8 1 
16 29,5 Max 63,397 -0,26 -0,001402 0,014 0,1533 0,5861 16-8 1,5 
16 30 Max 63,397 0,036 -0,001402 0,014 0,1838 0,6695 16-8 2 
16 30,5 Max 63,397 0,434 0,096 0,014 0,1619 0,5642 16-8 2,5 
16 31 Max 63,397 0,832 0,201 0,014 0,0875 0,26 16-8 3 
16 31,5 Max 63,397 1,23 0,306 0,014 0,0207 -0,2037 16-8 3,5 
16 32 Max 63,397 1,628 0,411 0,014 0,0247 -0,737 16-8 4 
16 32 Max -9,539 -1,119 0,003363 0,0352 -0,0019 -0,6949 16-9 0 
16 32,5 Max -9,539 -0,824 0,003363 0,0352 -0,0036 -0,1982 16-9 0,5 
16 33 Max -9,539 -0,529 0,003363 0,0352 0,0299 0,1901 16-9 1 
16 33,5 Max -9,539 -0,179 0,003363 0,0352 0,1263 0,455 16-9 1,5 
16 34 Max -9,539 0,219 0,003363 0,0352 0,1701 0,521 16-9 2 
16 34,5 Max -9,539 0,617 0,07 0,0352 0,1614 0,3879 16-9 2,5 
16 35 Max -9,539 1,015 0,175 0,0352 0,1003 0,0739 16-9 3 
16 35,5 Max -9,539 1,413 0,28 0,0352 0,0114 -0,3138 16-9 3,5 
16 36 Max -9,539 1,811 0,385 0,0352 0,0147 -0,849 16-9 4 
16 36 Max -10,438 -1,237 0,009734 0,0683 0,0122 -0,9511 16-10 0 
16 36,5 Max -10,438 -0,942 0,009734 0,0683 0,0074 -0,4064 16-10 0,5 
16 37 Max -10,438 -0,647 0,009734 0,0683 0,0059 0,0203 16-10 1 
16 37,5 Max -10,438 -0,352 0,009734 0,0683 0,1109 0,348 16-10 1,5 
16 38 Max -10,438 -0,058 0,009734 0,0683 0,1634 0,4767 16-10 2 
16 38,5 Max -10,438 0,34 0,053 0,0683 0,1633 0,4064 16-10 2,5 
16 39 Max -10,438 0,737 0,158 0,0683 0,1108 0,1634 16-10 3 
16 39,5 Max -10,438 1,135 0,263 0,0683 0,0113 -0,1838 16-10 3,5 
16 40 Max -10,438 1,533 0,368 0,0683 0,0147 -0,5858 16-10 4 
16 40 Max 36,519 -1,165 0,013 0,0014 0,0245 -0,7187 16-11 0 
16 40,5 Max 36,519 -0,87 0,013 0,0014 0,0185 -0,2101 16-11 0,5 
16 41 Max 36,519 -0,575 0,013 0,0014 0,0146 0,2588 16-11 1 
16 41,5 Max 36,519 -0,28 0,013 0,0014 0,1125 0,5682 16-11 1,5 
16 42 Max 36,519 0,015 0,013 0,0014 0,1758 0,6786 16-11 2 
16 42,5 Max 36,519 0,41 0,031 0,0014 0,1866 0,5901 16-11 2,5 
16 43 Max 36,519 0,808 0,136 0,0014 0,1449 0,3025 16-11 3 
16 43,5 Max 36,519 1,206 0,241 0,0014 0,0508 -0,184 16-11 3,5 
16 44 Max 36,519 1,604 0,346 0,0014 0,0235 -0,7321 16-11 4 
16 44 Max 66,194 -1,161 0,013 -0,000999 0,0267 -0,7316 16-12 0 
16 44,5 Max 66,194 -0,866 0,013 -0,000999 0,0201 -0,2006 16-12 0,5 
16 45 Max 66,194 -0,572 0,013 -0,000999 0,0135 0,2666 16-12 1 
16 45,5 Max 66,194 -0,277 0,013 -0,000999 0,0896 0,5348 16-12 1,5 
16 46 Max 66,194 0,061 0,013 -0,000999 0,1652 0,6041 16-12 2 
16 46,5 Max 66,194 0,459 0,013 -0,000999 0,1883 0,4743 16-12 2,5 
16 47 Max 66,194 0,856 0,111 -0,000999 0,1589 0,1456 16-12 3 
16 47,5 Max 66,194 1,254 0,216 -0,000999 0,077 -0,2782 16-12 3,5 
16 48 Max 66,194 1,652 0,321 -0,000999 0,0323 -0,8029 16-12 4 
16 48 Max 33,899 -1,263 0,013 0,0463 0,0253 -0,8273 16-13 0 
16 48,5 Max 33,899 -0,968 0,013 0,0463 0,0187 -0,2695 16-13 0,5 
16 49 Max 33,899 -0,673 0,013 0,0463 0,012 0,2855 16-13 1 
16 49,5 Max 33,899 -0,379 0,013 0,0463 0,0662 0,7298 16-13 1,5 
16 50 Max 33,899 -0,084 0,013 0,0463 0,149 0,9751 16-13 2 
16 50,5 Max 33,899 0,301 0,013 0,0463 0,1793 1,0214 16-13 2,5 
16 51 Max 33,899 0,699 0,097 0,0463 0,1571 0,8687 16-13 3 
16 51,5 Max 33,899 1,097 0,202 0,0463 0,0824 0,517 16-13 3,5 
16 52 Max 33,899 1,495 0,307 0,0463 0,0303 -0,0336 16-13 4 
16 0 Min 2,111 -1,505 -0,42 -0,0462 -0,3535 -0,7265 16-1 0 
16 0,5 Min 2,111 -1,107 -0,315 -0,0462 -0,1698 -0,0734 16-1 0,5 
16 1 Min 2,111 -0,709 -0,21 -0,0462 -0,0386 0,3082 16-1 1 
16 1,5 Min 2,111 -0,311 -0,105 -0,0462 -0,0113 0,4854 16-1 1,5 
16 2 Min 2,111 0,082 -0,000294 -0,0462 -0,0112 0,5146 16-1 2 
16 2,5 Min 2,111 0,377 -0,000294 -0,0462 -0,011 0,3965 16-1 2,5 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
16 3 Min 2,111 0,672 -0,000294 -0,0462 -0,039 0,1309 16-1 3 
16 3,5 Min 2,111 0,967 -0,000294 -0,0462 -0,1703 -0,3761 16-1 3,5 
16 4 Min 2,111 1,262 -0,000294 -0,0462 -0,3541 -1,1999 16-1 4 
16 4 Min 0,888 -1,652 -0,364 0,0015 -0,2079 -1,1089 16-2 0 
16 4,5 Min 0,888 -1,254 -0,259 0,0015 -0,0522 -0,3832 16-2 0,5 
16 5 Min 0,888 -0,856 -0,154 0,0015 0,0018 0,0865 16-2 1 
16 5,5 Min 0,888 -0,459 -0,049 0,0015 -5,77E-05 0,311 16-2 1,5 
16 6 Min 0,888 -0,061 -0,006811 0,0015 -0,0036 0,3881 16-2 2 
16 6,5 Min 0,888 0,276 -0,006811 0,0015 -0,0072 0,3178 16-2 2,5 
16 7 Min 0,888 0,571 -0,006811 0,0015 -0,0615 0,1 16-2 3 
16 7,5 Min 0,888 0,866 -0,006811 0,0015 -0,2208 -0,338 16-2 3,5 
16 8 Min 0,888 1,161 -0,006811 0,0015 -0,4327 -1,0269 16-2 4 
16 8 Min -18,842 -1,604 -0,338 -0,01 -0,1257 -1,027 16-3 0 
16 8,5 Min -18,842 -1,206 -0,233 -0,01 -0,0161 -0,3247 16-3 0,5 
16 9 Min -18,842 -0,808 -0,128 -0,01 -0,0093 0,1218 16-3 1 
16 9,5 Min -18,842 -0,41 -0,023 -0,01 -0,0024 0,3502 16-3 1,5 
16 10 Min -18,842 -0,015 -0,014 -0,01 -0,000806 0,4312 16-3 2 
16 10,5 Min -18,842 0,28 -0,014 -0,01 -0,0055 0,356 16-3 2,5 
16 11 Min -18,842 0,575 -0,014 -0,01 -0,0552 0,1319 16-3 3 
16 11,5 Min -18,842 0,87 -0,014 -0,01 -0,2272 -0,3251 16-3 3,5 
16 12 Min -18,842 1,165 -0,014 -0,01 -0,4517 -1,0262 16-3 4 
16 12 Min -59,492 -1,523 -0,332 -0,0683 -0,1017 -0,9819 16-4 0 
16 12,5 Min -59,492 -1,125 -0,227 -0,0683 -0,0256 -0,3198 16-4 0,5 
16 13 Min -59,492 -0,727 -0,122 -0,0683 -0,0184 0,0708 16-4 1 
16 13,5 Min -59,492 -0,329 -0,017 -0,0683 -0,0137 0,1781 16-4 1,5 
16 14 Min -59,492 0,058 -0,014 -0,0683 -0,011 0,1379 16-4 2 
16 14,5 Min -59,492 0,353 -0,014 -0,0683 -0,0095 -0,0497 16-4 2,5 
16 15 Min -59,492 0,648 -0,014 -0,0683 -0,0502 -0,4028 16-4 3 
16 15,5 Min -59,492 0,942 -0,014 -0,0683 -0,2254 -1,0283 16-4 3,5 
16 16 Min -59,492 1,237 -0,014 -0,0683 -0,453 -1,8528 16-4 4 
16 16 Min -50,222 -1,811 -0,338 -0,0352 -0,0954 -1,6813 16-5 0 
16 16,5 Min -50,222 -1,413 -0,233 -0,0352 -0,022 -0,8754 16-5 0,5 
16 17 Min -50,222 -1,015 -0,128 -0,0352 -0,017 -0,2685 16-5 1 
16 17,5 Min -50,222 -0,617 -0,023 -0,0352 -0,012 0,1394 16-5 1,5 
16 18 Min -50,222 -0,219 -0,01 -0,0352 -0,0128 0,3429 16-5 2 
16 18,5 Min -50,222 0,179 -0,01 -0,0352 -0,0157 0,2988 16-5 2,5 
16 19 Min -50,222 0,53 -0,01 -0,0352 -0,0263 0,1072 16-5 3 
16 19,5 Min -50,222 0,825 -0,01 -0,0352 -0,1986 -0,3295 16-5 3,5 
16 20 Min -50,222 1,12 -0,01 -0,0352 -0,4233 -0,9937 16-5 4 
16 20 Min -15,431 -1,628 -0,36 -0,0119 -0,1202 -1,027 16-6 0 
16 20,5 Min -15,431 -1,23 -0,255 -0,0119 -0,0124 -0,3294 16-6 0,5 
16 21 Min -15,431 -0,832 -0,15 -0,0119 -0,0093 0,132 16-6 1 
16 21,5 Min -15,431 -0,434 -0,045 -0,0119 -0,0061 0,3547 16-6 1,5 
16 22 Min -15,431 -0,036 -0,006239 -0,0119 -0,003 0,43 16-6 2 
16 22,5 Min -15,431 0,26 -0,006239 -0,0119 8,48E-05 0,3578 16-6 2,5 
16 23 Min -15,431 0,555 -0,006239 -0,0119 -0,0028 0,1383 16-6 3 
16 23,5 Min -15,431 0,85 -0,006239 -0,0119 -0,1468 -0,3225 16-6 3,5 
16 24 Min -15,431 1,144 -0,006239 -0,0119 -0,3606 -1,0178 16-6 4 
16 24 Min -9,592 -1,593 -0,394 -0,000187 -0,1798 -1,026 16-7 0 
16 24,5 Min -9,592 -1,195 -0,289 -0,000187 -0,0103 -0,3289 16-7 0,5 
16 25 Min -9,592 -0,797 -0,184 -0,000187 -0,0083 0,135 16-7 1 
16 25,5 Min -9,592 -0,399 -0,079 -0,000187 -0,0063 0,3562 16-7 1,5 
16 26 Min -9,592 -0,001207 -0,003983 -0,000187 -0,0043 0,4299 16-7 2 
16 26,5 Min -9,592 0,295 -0,003983 -0,000187 -0,0023 0,3563 16-7 2,5 
16 27 Min -9,592 0,589 -0,003983 -0,000187 -0,000345 0,1353 16-7 3 
16 27,5 Min -9,592 0,884 -0,003983 -0,000187 -0,0883 -0,3253 16-7 3,5 
16 28 Min -9,592 1,179 -0,003983 -0,000187 -0,2852 -1,0211 16-7 4 
16 28 Min -19,001 -1,592 -0,429 -0,0039 -0,2534 -1,0215 16-8 0 
16 28,5 Min -19,001 -1,194 -0,324 -0,0039 -0,0654 -0,3248 16-8 0,5 
16 29 Min -19,001 -0,796 -0,219 -0,0039 -0,0053 0,1381 16-8 1 
16 29,5 Min -19,001 -0,398 -0,114 -0,0039 -0,0046 0,3578 16-8 1,5 
16 30 Min -19,001 -0,000458 -0,008626 -0,0039 -0,0039 0,4302 16-8 2 
16 30,5 Min -19,001 0,298 -0,00798 -0,0039 -0,0032 0,3551 16-8 2,5 
16 31 Min -19,001 0,592 -0,00798 -0,0039 -0,0025 0,1325 16-8 3 
16 31,5 Min -19,001 0,887 -0,00798 -0,0039 -0,0395 -0,3234 16-8 3,5 
16 32 Min -19,001 1,182 -0,00798 -0,0039 -0,2189 -1,0197 16-8 4 
16 32 Min -50,229 -1,533 -0,455 -0,0241 -0,3203 -0,998 16-9 0 
16 32,5 Min -50,229 -1,135 -0,35 -0,0241 -0,1189 -0,3308 16-9 0,5 
16 33 Min -50,229 -0,737 -0,245 -0,0241 -0,0185 0,1073 16-9 1 
16 33,5 Min -50,229 -0,339 -0,14 -0,0241 -0,0157 0,2993 16-9 1,5 
16 34 Min -50,229 0,039 -0,035 -0,0241 -0,0128 0,343 16-9 2 
16 34,5 Min -50,229 0,333 -0,007644 -0,0241 -0,0103 0,1394 16-9 2,5 
16 35 Min -50,229 0,628 -0,007644 -0,0241 -0,012 -0,2685 16-9 3 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
16 35,5 Min -50,229 0,923 -0,007644 -0,0241 -0,0137 -0,8754 16-9 3,5 
16 36 Min -50,229 1,218 -0,007644 -0,0241 -0,1795 -1,6813 16-9 4 
16 36 Min -59,496 -1,848 -0,472 0,0043 -0,3615 -1,8527 16-10 0 
16 36,5 Min -59,496 -1,45 -0,367 0,0043 -0,1515 -1,0283 16-10 0,5 
16 37 Min -59,496 -1,052 -0,262 0,0043 -0,009 -0,4028 16-10 1 
16 37,5 Min -59,496 -0,654 -0,157 0,0043 -0,0095 -0,0497 16-10 1,5 
16 38 Min -59,496 -0,256 -0,052 0,0043 -0,011 0,1379 16-10 2 
16 38,5 Min -59,496 0,067 -0,006711 0,0043 -0,0137 0,1781 16-10 2,5 
16 39 Min -59,496 0,362 -0,006711 0,0043 -0,017 0,0708 16-10 3 
16 39,5 Min -59,496 0,657 -0,006711 0,0043 -0,0219 -0,331 16-10 3,5 
16 40 Min -59,496 0,951 -0,006711 0,0043 -0,1518 -0,9983 16-10 4 
16 40 Min -18,846 -1,614 -0,494 -0,0059 -0,3925 -1,0221 16-11 0 
16 40,5 Min -18,846 -1,216 -0,389 -0,0059 -0,1717 -0,324 16-11 0,5 
16 41 Min -18,846 -0,818 -0,284 -0,0059 -0,0034 0,1322 16-11 1 
16 41,5 Min -18,846 -0,42 -0,179 -0,0059 0,0011 0,3566 16-11 1,5 
16 42 Min -18,846 -0,022 -0,074 -0,0059 -0,002 0,4312 16-11 2 
16 42,5 Min -18,846 0,288 -0,008941 -0,0059 -0,0085 0,3502 16-11 2,5 
16 43 Min -18,846 0,583 -0,008941 -0,0059 -0,0151 0,1218 16-11 3 
16 43,5 Min -18,846 0,878 -0,008941 -0,0059 -0,0218 -0,3247 16-11 3,5 
16 44 Min -18,846 1,173 -0,008941 -0,0059 -0,0959 -1,027 16-11 4 
16 44 Min 0,882 -1,577 -0,519 -0,0102 -0,4522 -1,0269 16-12 0 
16 44,5 Min 0,882 -1,179 -0,414 -0,0102 -0,2191 -0,338 16-12 0,5 
16 45 Min 0,882 -0,781 -0,309 -0,0102 -0,0385 0,1 16-12 1 
16 45,5 Min 0,882 -0,383 -0,204 -0,0102 -0,0015 0,3178 16-12 1,5 
16 46 Min 0,882 0,006764 -0,099 -0,0102 0,000273 0,3881 16-12 2 
16 46,5 Min 0,882 0,302 -0,014 -0,0102 -0,0063 0,311 16-12 2,5 
16 47 Min 0,882 0,596 -0,014 -0,0102 -0,0129 0,0865 16-12 3 
16 47,5 Min 0,882 0,891 -0,014 -0,0102 -0,0195 -0,3832 16-12 3,5 
16 48 Min 0,882 1,186 -0,014 -0,0102 -0,0575 -1,1089 16-12 4 
16 48 Min 3,423 -1,883 -0,533 0,0123 -0,4972 -1,2 16-13 0 
16 48,5 Min 3,423 -1,486 -0,428 0,0123 -0,2569 -0,3761 16-13 0,5 
16 49 Min 3,423 -1,088 -0,323 0,0123 -0,0691 0,1309 16-13 1 
16 49,5 Min 3,423 -0,69 -0,218 0,0123 -0,0082 0,3965 16-13 1,5 
16 50 Min 3,423 -0,292 -0,113 0,0123 -0,0037 0,5146 16-13 2 
16 50,5 Min 3,423 0,106 -0,015 0,0123 -0,0081 0,4854 16-13 2,5 
16 51 Min 3,423 0,501 -0,015 0,0123 -0,0148 0,3084 16-13 3 
16 51,5 Min 3,423 0,795 -0,015 0,0123 -0,0214 -0,0725 16-13 3,5 
16 52 Min 3,423 1,09 -0,015 0,0123 -0,0448 -0,7204 16-13 4 
17 0 Max -9,345 0,393 -0,039 -0,0078 -0,1219 1,3472 17-1 0 
17 2,01556 Max -9,188 0,514 -0,039 -0,0078 -0,0429 0,4336 17-1 2,01556 
17 4,03113 Max -9,031 0,635 -0,039 -0,0078 0,4688 -0,2771 17-1 4,03113 
17 0 Min -89,558 0,062 -0,317 -0,0777 -0,8109 0,332 17-1 0 
17 2,01556 Min -89,346 0,151 -0,317 -0,0777 -0,2188 0,1178 17-1 2,01556 
17 4,03113 Min -89,134 0,241 -0,317 -0,0777 0,0344 -0,7238 17-1 4,03113 
18 0 Max 87,713 -0,095 0,433 0,0938 0,6743 -0,0423 18-1 0 
18 2,01556 Max 87,501 -0,005182 0,433 0,0938 -0,0634 0,0887 18-1 2,01556 
18 4,03113 Max 87,289 0,105 0,433 0,0938 -0,1962 0,1545 18-1 4,03113 
18 0 Min 8,242 -0,214 0,066 0,02 0,0693 -0,2208 18-1 0 
18 2,01556 Min 8,086 -0,093 0,066 0,02 -0,2946 0,0567 18-1 2,01556 
18 4,03113 Min 7,929 0,028 0,066 0,02 -1,0709 -0,0214 18-1 4,03113 
19 0 Max 13,919 -0,093 -0,066 -0,0203 -0,1994 -0,0674 19-1 0 
19 2,01556 Max 14,076 -0,000182 -0,066 -0,0203 -0,0663 0,0462 19-1 2,01556 
19 4,03113 Max 14,233 0,121 -0,066 -0,0203 0,705 -0,0111 19-1 4,03113 
19 0 Min -2,883 -0,152 -0,458 -0,0952 -1,1402 -0,1529 19-1 0 
19 2,01556 Min -2,672 -0,031 -0,458 -0,0952 -0,3062 0,0197 19-1 2,01556 
19 4,03113 Min -2,46 0,06 -0,458 -0,0952 0,0666 -0,0883 19-1 4,03113 
20 0 Max 1,104 -0,095 0,492 0,0935 0,775 -0,0533 20-1 0 
20 2,01556 Max 0,893 -0,005075 0,492 0,0935 -0,0595 0,108 20-1 2,01556 
20 4,03113 Max 0,681 0,111 0,492 0,0935 -0,1763 0,0265 20-1 4,03113 
20 0 Min -15,337 -0,144 0,058 0,0181 0,0568 -0,1141 20-1 0 
20 2,01556 Min -15,513 -0,023 0,058 0,0181 -0,2876 0,0355 20-1 2,01556 
20 4,03113 Min -15,724 0,07 0,058 0,0181 -1,2092 -0,0352 20-1 4,03113 
21 0 Max 79,421 -0,098 -0,058 -0,0186 -0,1761 -0,0604 21-1 0 
21 2,01556 Max 79,632 -0,0083 -0,058 -0,0186 -0,0595 0,0971 21-1 2,01556 
21 4,03113 Max 79,844 0,108 -0,058 -0,0186 0,7306 0,0395 21-1 4,03113 
21 0 Min 20,685 -0,153 -0,462 -0,0943 -1,1301 -0,1225 21-1 0 
21 2,01556 Min 20,842 -0,032 -0,462 -0,0943 -0,2823 0,028 21-1 2,01556 
21 4,03113 Min 20,999 0,071 -0,462 -0,0943 0,0569 -0,0352 21-1 4,03113 
22 0 Max -22,101 -0,143 0,473 0,0896 0,7316 -0,1425 22-1 0 
22 2,01556 Max -22,258 -0,053 0,473 0,0896 -0,0589 0,131 22-1 2,01556 
22 4,03113 Max -22,415 0,047 0,473 0,0896 -0,1771 0,4121 22-1 4,03113 
22 0 Min -81,301 -0,321 0,058 0,0171 0,0552 -0,3939 22-1 0 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
22 2,01556 Min -81,513 -0,2 0,058 0,0171 -0,2898 0,0545 22-1 2,01556 
22 4,03113 Min -81,724 -0,079 0,058 0,0171 -1,1765 0,0716 22-1 4,03113 
23 0 Max 160,608 -0,122 -0,036 -0,0213 -0,1377 -0,1521 23-1 0 
23 2,01556 Max 160,82 -0,032 -0,036 -0,0213 -0,0596 0,0046 23-1 2,01556 
23 4,03113 Max 161,032 0,069 -0,036 -0,0213 0,6109 0,089 23-1 4,03113 
23 0 Min 42,718 -0,252 -0,399 -0,1076 -0,9974 -0,4379 23-1 0 
23 2,01556 Min 42,874 -0,131 -0,399 -0,1076 -0,2786 -0,0525 23-1 2,01556 
23 4,03113 Min 43,031 -0,016 -0,399 -0,1076 0,0079 -0,0213 23-1 4,03113 
24 0 Max -44,235 0,145 0,624 0,1579 0,8964 0,1942 24-1 0 
24 2,01556 Max -44,491 0,299 0,624 0,1579 -0,1161 0,022 24-1 2,01556 
24 4,03113 Max -44,747 0,497 0,624 0,1579 -0,3188 -0,1711 24-1 4,03113 
24 0 Min -162,762 -0,173 0,1 0,0331 0,0858 -0,1673 24-1 0 
24 2,01556 Min -163,108 0,018 0,1 0,0331 -0,5214 -0,246 24-1 2,01556 
24 4,03113 Min -163,453 0,164 0,1 0,0331 -1,6185 -1,048 24-1 4,03113 
25 0 Max -45,263 0,08 -0,104 -0,0302 -0,3273 0,4682 25-1 0 
25 2,01556 Max -45,007 0,226 -0,104 -0,0302 -0,1172 0,1595 25-1 2,01556 
25 4,03113 Max -44,751 0,416 -0,104 -0,0302 0,8574 -0,0894 25-1 4,03113 
25 0 Min -167,207 -0,245 -0,601 -0,1582 -1,5634 -0,3691 25-1 0 
25 2,01556 Min -166,862 -0,048 -0,601 -0,1582 -0,5207 -0,0743 25-1 2,01556 
25 4,03113 Min -166,516 0,126 -0,601 -0,1582 0,0915 -0,4814 25-1 4,03113 
26 0 Max 164,669 0,009599 0,401 0,108 0,6193 0,0906 26-1 0 
26 2,01556 Max 164,457 0,131 0,401 0,108 -0,06 0,0121 26-1 2,01556 
26 4,03113 Max 164,246 0,252 0,401 0,108 -0,1724 -0,1531 26-1 4,03113 
26 0 Min 43,528 -0,072 0,055 0,024 0,0512 -0,0212 26-1 0 
26 2,01556 Min 43,371 0,033 0,055 0,024 -0,2773 -0,0507 26-1 2,01556 
26 4,03113 Min 43,215 0,122 0,055 0,024 -0,9963 -0,4357 26-1 4,03113 
27 0 Max -22,927 0,076 -0,06 -0,0158 -0,1832 0,4077 27-1 0 
27 2,01556 Max -22,77 0,197 -0,06 -0,0158 -0,0616 0,1332 27-1 2,01556 
27 4,03113 Max -22,613 0,318 -0,06 -0,0158 0,6791 -0,1367 27-1 4,03113 
27 0 Min -84,228 -0,074 -0,437 -0,0901 -1,0809 0,0466 27-1 0 
27 2,01556 Min -84,017 0,047 -0,437 -0,0901 -0,2958 0,0548 27-1 2,01556 
27 4,03113 Min -83,805 0,14 -0,437 -0,0901 0,0594 -0,385 27-1 4,03113 
28 0 Max 82,378 -0,04 0,45 0,0952 0,7147 0,0907 28-1 0 
28 2,01556 Max 82,166 0,056 0,45 0,0952 -0,0614 0,0969 28-1 2,01556 
28 4,03113 Max 81,955 0,177 0,45 0,0952 -0,1778 -0,072 28-1 4,03113 
28 0 Min 21,499 -0,101 0,058 0,0195 0,055 -0,0246 28-1 0 
28 2,01556 Min 21,342 0,012 0,058 0,0195 -0,2858 0,042 28-1 2,01556 
28 4,03113 Min 21,185 0,101 0,058 0,0195 -1,1009 -0,1379 28-1 4,03113 
29 0 Max 2,135 -0,032 -0,058 -0,0172 -0,1781 0,1358 29-1 0 
29 2,01556 Max 2,347 0,065 -0,058 -0,0172 -0,061 0,127 29-1 2,01556 
29 4,03113 Max 2,559 0,186 -0,058 -0,0172 0,7049 -0,0497 29-1 4,03113 
29 0 Min -1,41 -0,124 -0,445 -0,0931 -1,0895 -0,0612 29-1 0 
29 2,01556 Min -1,253 -0,002869 -0,445 -0,0931 -0,2898 0,0486 29-1 2,01556 
29 4,03113 Min -1,096 0,101 -0,445 -0,0931 0,0554 -0,1255 29-1 4,03113 
30 0 Max -0,02 -0,102 0,458 0,093 0,7184 -0,0654 30-1 0 
30 2,01556 Max -0,177 -0,006053 0,458 0,093 -0,0609 0,127 30-1 2,01556 
30 4,03113 Max -0,334 0,115 0,458 0,093 -0,1742 0,1358 30-1 4,03113 
30 0 Min -4,729 -0,186 0,056 0,0184 0,0524 -0,1255 30-1 0 
30 2,01556 Min -4,94 -0,065 0,056 0,0184 -0,2898 0,0482 30-1 2,01556 
30 4,03113 Min -5,152 0,032 0,056 0,0184 -1,1293 -0,041 30-1 4,03113 
31 0 Max 81,962 -0,099 -0,056 -0,0182 -0,1732 -0,0677 31-1 0 
31 2,01556 Max 82,174 -0,009803 -0,056 -0,0182 -0,0607 0,0969 31-1 2,01556 
31 4,03113 Max 82,386 0,101 -0,056 -0,0182 0,7092 0,0907 31-1 4,03113 
31 0 Min 21,169 -0,177 -0,442 -0,0952 -1,0746 -0,1428 31-1 0 
31 2,01556 Min 21,326 -0,056 -0,442 -0,0952 -0,2858 0,0424 31-1 2,01556 
31 4,03113 Min 21,483 0,04 -0,442 -0,0952 0,0512 -0,0282 31-1 4,03113 
32 0 Max -22,578 -0,141 0,453 0,09 0,6991 -0,138 32-1 0 
32 2,01556 Max -22,735 -0,051 0,453 0,09 -0,06 0,1332 32-1 2,01556 
32 4,03113 Max -22,892 0,068 0,453 0,09 -0,1709 0,4077 32-1 4,03113 
32 0 Min -83,813 -0,318 0,055 0,0167 0,0509 -0,385 32-1 0 
32 2,01556 Min -84,025 -0,197 0,055 0,0167 -0,2958 0,0546 32-1 2,01556 
32 4,03113 Min -84,236 -0,076 0,055 0,0167 -1,1273 0,0587 32-1 4,03113 
33 0 Max 164,248 -0,12 -0,052 -0,0227 -0,1654 -0,148 33-1 0 
33 2,01556 Max 164,459 -0,03 -0,052 -0,0227 -0,0601 0,0076 33-1 2,01556 
33 4,03113 Max 164,671 0,069 -0,052 -0,0227 0,6238 0,0906 33-1 4,03113 
33 0 Min 43,165 -0,252 -0,402 -0,108 -0,9961 -0,4357 33-1 0 
33 2,01556 Min 43,322 -0,131 -0,402 -0,108 -0,2773 -0,0507 33-1 2,01556 
33 4,03113 Min 43,479 -0,009615 -0,402 -0,108 0,0452 -0,0251 33-1 4,03113 
34 0 Max -44,68 -0,125 0,625 0,1582 0,8921 -0,0816 34-1 0 
34 2,01556 Max -44,936 0,051 0,625 0,1582 -0,1136 0,1595 34-1 2,01556 
34 4,03113 Max -45,192 0,249 0,625 0,1582 -0,3088 0,4682 34-1 4,03113 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
34 0 Min -166,518 -0,416 0,097 0,0308 0,0814 -0,4814 34-1 0 
34 2,01556 Min -166,864 -0,226 0,097 0,0308 -0,5207 -0,0743 34-1 2,01556 
34 4,03113 Min -167,209 -0,08 0,097 0,0308 -1,6255 -0,3691 34-1 4,03113 
35 0 Max -44,112 -0,162 -0,097 -0,0344 -0,3102 -0,1655 35-1 0 
35 2,01556 Max -43,856 -0,016 -0,097 -0,0344 -0,1147 0,0149 35-1 2,01556 
35 4,03113 Max -43,6 0,17 -0,097 -0,0344 0,9171 0,1942 35-1 4,03113 
35 0 Min -163,457 -0,497 -0,642 -0,1579 -1,6693 -1,0481 35-1 0 
35 2,01556 Min -163,112 -0,299 -0,642 -0,1579 -0,5214 -0,246 35-1 2,01556 
35 4,03113 Min -162,766 -0,145 -0,642 -0,1579 0,0804 -0,1672 35-1 4,03113 
36 0 Max 161,036 0,016 0,389 0,1076 0,604 0,0891 36-1 0 
36 2,01556 Max 160,824 0,131 0,389 0,1076 -0,0604 0,0049 36-1 2,01556 
36 4,03113 Max 160,613 0,252 0,389 0,1076 -0,1377 -0,148 36-1 4,03113 
36 0 Min 42,399 -0,069 0,036 0,0211 0,0079 -0,0255 36-1 0 
36 2,01556 Min 42,242 0,03 0,036 0,0211 -0,2786 -0,0525 36-1 2,01556 
36 4,03113 Min 42,086 0,12 0,036 0,0211 -0,9642 -0,438 36-1 4,03113 
37 0 Max -21,773 0,079 -0,058 -0,0184 -0,1771 0,412 37-1 0 
37 2,01556 Max -21,616 0,2 -0,058 -0,0184 -0,0589 0,131 37-1 2,01556 
37 4,03113 Max -21,459 0,321 -0,058 -0,0184 0,7197 -0,1431 37-1 4,03113 
37 0 Min -81,729 -0,058 -0,468 -0,0896 -1,1684 0,0726 37-1 0 
37 2,01556 Min -81,517 0,054 -0,468 -0,0896 -0,2898 0,0543 37-1 2,01556 
37 4,03113 Min -81,305 0,143 -0,468 -0,0896 0,0567 -0,3939 37-1 4,03113 
38 0 Max 79,849 -0,071 0,431 0,0943 0,6914 0,0396 38-1 0 
38 2,01556 Max 79,637 0,034 0,431 0,0943 -0,0605 0,0971 38-1 2,01556 
38 4,03113 Max 79,425 0,155 0,431 0,0943 -0,1841 -0,0556 38-1 4,03113 
38 0 Min 20,353 -0,108 0,061 0,0173 0,0613 -0,0329 38-1 0 
38 2,01556 Min 20,196 0,005609 0,061 0,0173 -0,2822 0,028 38-1 2,01556 
38 4,03113 Min 20,04 0,095 0,061 0,0173 -1,0452 -0,1309 38-1 4,03113 
39 0 Max 0,676 -0,07 -0,06 -0,0192 -0,1803 0,0265 39-1 0 
39 2,01556 Max 0,888 0,023 -0,06 -0,0192 -0,0601 0,108 39-1 2,01556 
39 4,03113 Max 1,099 0,144 -0,06 -0,0192 0,7353 -0,0543 39-1 4,03113 
39 0 Min -15,725 -0,112 -0,468 -0,0935 -1,1504 -0,0372 39-1 0 
39 2,01556 Min -15,514 0,006684 -0,468 -0,0935 -0,2876 0,0355 39-1 2,01556 
39 4,03113 Min -15,338 0,096 -0,468 -0,0935 0,0598 -0,1141 39-1 4,03113 
40 0 Max 14,233 -0,06 0,424 0,0952 0,6627 -0,0111 40-1 0 
40 2,01556 Max 14,077 0,031 0,424 0,0952 -0,0667 0,0462 40-1 2,01556 
40 4,03113 Max 13,92 0,152 0,424 0,0952 -0,2042 -0,0626 40-1 4,03113 
40 0 Min -2,455 -0,12 0,068 0,0176 0,0693 -0,0746 40-1 0 
40 2,01556 Min -2,667 0,000565 0,068 0,0176 -0,3062 0,0197 40-1 2,01556 
40 4,03113 Min -2,878 0,092 0,068 0,0176 -1,0465 -0,1529 40-1 4,03113 
41 0 Max 87,284 -0,028 -0,066 -0,0182 -0,1949 0,1544 41-1 0 
41 2,01556 Max 87,495 0,093 -0,066 -0,0182 -0,0619 0,0887 41-1 2,01556 
41 4,03113 Max 87,707 0,214 -0,066 -0,0182 0,6464 -0,047 41-1 4,03113 
41 0 Min 7,928 -0,11 -0,423 -0,0938 -1,0602 -0,0196 41-1 0 
41 2,01556 Min 8,085 0,006793 -0,423 -0,0938 -0,2946 0,057 41-1 2,01556 
41 4,03113 Min 8,242 0,096 -0,423 -0,0938 0,0705 -0,2208 41-1 4,03113 
42 0 Max -9,031 -0,241 0,369 0,0852 0,5931 -0,2771 42-1 0 
42 2,01556 Max -9,187 -0,151 0,369 0,0852 -0,0424 0,4336 42-1 2,01556 
42 4,03113 Max -9,344 -0,061 0,369 0,0852 -0,1322 1,3471 42-1 4,03113 
42 0 Min -89,129 -0,635 0,044 0,0125 0,0448 -0,7237 42-1 0 
42 2,01556 Min -89,34 -0,514 0,044 0,0125 -0,2188 0,1178 42-1 2,01556 
42 4,03113 Min -89,552 -0,393 0,044 0,0125 -0,8952 0,332 42-1 4,03113 
43 0 Max -9,343 0,393 0,181 0,0778 0,5827 1,3469 43-1 0 
43 2,01556 Max -9,186 0,514 0,181 0,0778 0,2187 0,4336 43-1 2,01556 
43 4,03113 Max -9,029 0,635 0,182 0,0778 0,1839 -0,277 43-1 4,03113 
43 0 Min -89,541 0,042 -0,664 0,0105 -0,788 0,332 43-1 0 
43 2,01556 Min -89,329 0,151 -0,241 0,0105 0,0429 0,1178 43-1 2,01556 
43 4,03113 Min -89,118 0,241 0,039 0,0105 -0,1452 -0,7236 43-1 4,03113 
44 0 Max 87,696 -0,095 -0,066 0,004 0,4336 -0,01 44-1 0 
44 2,01556 Max 87,484 0,014 0,34 0,004 0,2946 0,0888 44-1 2,01556 
44 4,03113 Max 87,272 0,135 0,763 0,004 0,8373 0,1544 44-1 4,03113 
44 0 Min 8,24 -0,214 -0,269 -0,0937 -0,248 -0,2207 44-1 0 
44 2,01556 Min 8,084 -0,093 -0,269 -0,0937 0,0634 0,0568 44-1 2,01556 
44 4,03113 Min 7,927 0,028 -0,269 -0,0937 -0,9356 -0,0666 44-1 4,03113 
45 0 Max 13,921 -0,093 0,269 0,0953 0,8485 -0,0673 45-1 0 
45 2,01556 Max 14,078 -0,000565 0,269 0,0953 0,3061 0,0525 45-1 2,01556 
45 4,03113 Max 14,235 0,12 0,269 0,0953 0,4222 -0,0111 45-1 4,03113 
45 0 Min -3,465 -0,152 -0,771 0,0059 -0,9808 -0,153 45-1 0 
45 2,01556 Min -3,253 -0,031 -0,348 0,0059 0,0663 0,0197 45-1 2,01556 
45 4,03113 Min -3,041 0,06 0,066 0,0059 -0,2362 -0,0748 45-1 4,03113 
46 0 Max 2,27 -0,095 -0,034 -0,0181 0,4877 -0,0499 46-1 0 
46 2,01556 Max 2,058 0,004729 0,389 -0,0181 0,2876 0,108 46-1 2,01556 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
46 4,03113 Max 1,846 0,126 0,813 -0,0181 0,7926 0,0264 46-1 4,03113 
46 0 Min -15,339 -0,144 -0,251 -0,0935 -0,2173 -0,114 46-1 0 
46 2,01556 Min -15,516 -0,023 -0,251 -0,0935 0,0596 0,0355 46-1 2,01556 
46 4,03113 Min -15,728 0,07 -0,251 -0,0935 -1,0818 -0,069 46-1 4,03113 
47 0 Max 79,435 -0,098 0,245 0,0944 0,7767 -0,0604 47-1 0 
47 2,01556 Max 79,647 -0,005754 0,245 0,0944 0,2822 0,0971 47-1 2,01556 
47 4,03113 Max 79,858 0,115 0,245 0,0944 0,4518 0,0397 47-1 4,03113 
47 0 Min 20,687 -0,153 -0,786 -0,0165 -1,0113 -0,1226 47-1 0 
47 2,01556 Min 20,844 -0,032 -0,363 -0,0165 0,0594 0,028 47-1 2,01556 
47 4,03113 Min 21,001 0,071 0,058 -0,0165 -0,2123 -0,0459 47-1 4,03113 
48 0 Max -22,103 -0,143 -0,049 -0,017 0,4582 -0,1425 48-1 0 
48 2,01556 Max -22,26 -0,053 0,374 -0,017 0,2898 0,131 48-1 2,01556 
48 4,03113 Max -22,416 0,064 0,798 -0,017 0,7899 0,412 48-1 4,03113 
48 0 Min -81,315 -0,321 -0,248 -0,0896 -0,2103 -0,3938 48-1 0 
48 2,01556 Min -81,527 -0,2 -0,248 -0,0896 0,0589 0,0545 48-1 2,01556 
48 4,03113 Min -81,738 -0,079 -0,248 -0,0896 -1,0506 0,0637 48-1 4,03113 
49 0 Max 160,622 -0,122 0,232 0,1076 0,7454 -0,1521 49-1 0 
49 2,01556 Max 160,834 -0,029 0,232 0,1076 0,2786 0,0107 49-1 2,01556 
49 4,03113 Max 161,045 0,092 0,232 0,1076 0,3353 0,0891 49-1 4,03113 
49 0 Min 42,719 -0,252 -0,729 -0,0262 -0,896 -0,438 49-1 0 
49 2,01556 Min 42,876 -0,131 -0,305 -0,0262 0,0596 -0,0526 49-1 2,01556 
49 4,03113 Min 43,033 -0,016 0,036 -0,0262 -0,1882 -0,0528 49-1 4,03113 
50 0 Max -44,236 0,145 0,013 -0,0331 0,597 0,1942 50-1 0 
50 2,01556 Max -44,492 0,299 0,437 -0,0331 0,5214 0,0229 50-1 2,01556 
50 4,03113 Max -44,748 0,497 0,86 -0,0331 1,3514 -0,1712 50-1 4,03113 
50 0 Min -162,776 -0,175 -0,412 -0,1579 -0,3085 -0,1672 50-1 0 
50 2,01556 Min -163,121 0,018 -0,412 -0,1579 0,1162 -0,246 50-1 2,01556 
50 4,03113 Min -163,467 0,164 -0,412 -0,1579 -1,1633 -1,0481 50-1 4,03113 
51 0 Max -45,267 0,08 0,411 0,1583 1,3495 0,4682 51-1 0 
51 2,01556 Max -45,011 0,226 0,411 0,1583 0,5207 0,1595 51-1 2,01556 
51 4,03113 Max -44,756 0,416 0,411 0,1583 0,5577 -0,094 51-1 4,03113 
51 0 Min -167,21 -0,245 -0,836 -0,0185 -1,104 -0,3692 51-1 0 
51 2,01556 Min -166,864 -0,048 -0,412 -0,0185 0,1171 -0,0743 51-1 2,01556 
51 4,03113 Min -166,518 0,126 0,011 -0,0185 -0,3081 -0,4814 51-1 4,03113 
52 0 Max 164,671 0,009642 -0,055 -0,0037 0,3435 0,0907 52-1 0 
52 2,01556 Max 164,459 0,131 0,307 -0,0037 0,2773 0,0046 52-1 2,01556 
52 4,03113 Max 164,248 0,252 0,73 -0,0037 0,7859 -0,1531 52-1 4,03113 
52 0 Min 43,532 -0,088 -0,254 -0,108 -0,2394 -0,0517 52-1 0 
52 2,01556 Min 43,376 0,033 -0,254 -0,108 0,06 -0,0507 52-1 2,01556 
52 4,03113 Min 43,219 0,122 -0,254 -0,108 -0,8936 -0,4358 52-1 4,03113 
53 0 Max -22,931 0,076 0,256 0,0901 0,812 0,4076 53-1 0 
53 2,01556 Max -22,774 0,197 0,256 0,0901 0,2958 0,1332 53-1 2,01556 
53 4,03113 Max -22,617 0,318 0,256 0,0901 0,405 -0,1366 53-1 4,03113 
53 0 Min -84,236 -0,04 -0,761 -0,0192 -0,9577 0,0666 53-1 0 
53 2,01556 Min -84,025 0,05 -0,338 -0,0192 0,0616 0,0548 53-1 2,01556 
53 4,03113 Min -83,813 0,14 0,06 -0,0192 -0,2204 -0,3849 53-1 4,03113 
54 0 Max 82,386 -0,04 -0,058 6,86E-05 0,4356 0,0907 54-1 0 
54 2,01556 Max 82,174 0,056 0,351 6,86E-05 0,2858 0,0969 54-1 2,01556 
54 4,03113 Max 81,962 0,177 0,774 6,86E-05 0,7875 -0,072 54-1 4,03113 
54 0 Min 21,503 -0,115 -0,25 -0,0952 -0,2213 -0,0586 54-1 0 
54 2,01556 Min 21,346 0,005978 -0,25 -0,0952 0,0614 0,042 54-1 2,01556 
54 4,03113 Min 21,189 0,101 -0,25 -0,0952 -0,9791 -0,1379 54-1 4,03113 
55 0 Max -0,345 -0,032 0,253 0,0931 0,8005 0,1358 55-1 0 
55 2,01556 Max -0,188 0,065 0,253 0,0931 0,2898 0,127 55-1 2,01556 
55 4,03113 Max -0,031 0,186 0,253 0,0931 0,4236 -0,0641 55-1 4,03113 
55 0 Min -4,488 -0,099 -0,766 -0,0169 -0,9563 -0,0183 55-1 0 
55 2,01556 Min -4,277 0,011 -0,342 -0,0169 0,061 0,0486 55-1 2,01556 
55 4,03113 Min -4,065 0,101 0,058 -0,0169 -0,2225 -0,138 55-1 4,03113 
56 0 Max 3,192 -0,102 -0,056 0,0068 0,437 -0,0664 56-1 0 
56 2,01556 Max 2,98 -0,013 0,355 0,0068 0,2898 0,127 56-1 2,01556 
56 4,03113 Max 2,768 0,099 0,779 0,0068 0,8004 0,1357 56-1 4,03113 
56 0 Min -1,103 -0,186 -0,253 -0,0931 -0,2225 -0,1255 56-1 0 
56 2,01556 Min -1,26 -0,065 -0,253 -0,0931 0,0609 0,0482 56-1 2,01556 
56 4,03113 Min -1,417 0,032 -0,253 -0,0931 -0,9959 -0,0153 56-1 4,03113 
57 0 Max 81,955 -0,099 0,25 0,0952 0,7875 -0,0541 57-1 0 
57 2,01556 Max 82,166 0,006809 0,25 0,0952 0,2858 0,0969 57-1 2,01556 
57 4,03113 Max 82,378 0,128 0,25 0,0952 0,4301 0,0907 57-1 4,03113 
57 0 Min 21,169 -0,177 -0,766 -0,0119 -0,9531 -0,1379 57-1 0 
57 2,01556 Min 21,326 -0,056 -0,343 -0,0119 0,0607 0,0424 57-1 2,01556 
57 4,03113 Min 21,483 0,04 0,056 -0,0119 -0,2213 -0,0815 57-1 4,03113 
58 0 Max -22,565 -0,141 -0,055 0,0113 0,4251 -0,1379 58-1 0 
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TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
58 2,01556 Max -22,735 -0,051 0,355 0,0113 0,2958 0,1332 58-1 2,01556 
58 4,03113 Max -22,891 0,044 0,778 0,0113 0,812 0,4076 58-1 4,03113 
58 0 Min -83,805 -0,318 -0,256 -0,0901 -0,2204 -0,3849 58-1 0 
58 2,01556 Min -84,017 -0,197 -0,256 -0,0901 0,06 0,0546 58-1 2,01556 
58 4,03113 Min -84,229 -0,076 -0,256 -0,0901 -1,0047 0,0683 58-1 4,03113 
59 0 Max 164,246 -0,12 0,254 0,108 0,7859 -0,148 59-1 0 
59 2,01556 Max 164,458 -0,018 0,254 0,108 0,2773 0,009 59-1 2,01556 
59 4,03113 Max 164,669 0,103 0,254 0,108 0,3478 0,0906 59-1 4,03113 
59 0 Min 43,165 -0,252 -0,731 -0,0094 -0,8926 -0,4357 59-1 0 
59 2,01556 Min 43,321 -0,131 -0,308 -0,0094 0,0601 -0,0507 59-1 2,01556 
59 4,03113 Min 43,478 -0,009626 0,052 -0,0094 -0,2394 -0,0769 59-1 4,03113 
60 0 Max -44,68 -0,125 0,013 0,0108 0,5923 -0,0925 60-1 0 
60 2,01556 Max -44,936 0,048 0,436 0,0108 0,5207 0,1595 60-1 2,01556 
60 4,03113 Max -45,192 0,245 0,859 0,0108 1,3495 0,4682 60-1 4,03113 
60 0 Min -166,517 -0,416 -0,411 -0,1583 -0,3081 -0,4814 60-1 0 
60 2,01556 Min -166,862 -0,226 -0,411 -0,1583 0,1136 -0,0743 60-1 2,01556 
60 4,03113 Min -167,208 -0,08 -0,411 -0,1583 -1,1645 -0,3692 60-1 4,03113 
61 0 Max -44,114 -0,162 0,412 0,1579 1,3514 -0,1655 61-1 0 
61 2,01556 Max -43,858 -0,002177 0,412 0,1579 0,5214 0,0299 61-1 2,01556 
61 4,03113 Max -43,602 0,195 0,412 0,1579 0,6181 0,1942 61-1 4,03113 
61 0 Min -163,463 -0,497 -0,878 0,0169 -1,2161 -1,0481 61-1 0 
61 2,01556 Min -163,117 -0,299 -0,455 0,0169 0,1147 -0,246 61-1 2,01556 
61 4,03113 Min -162,772 -0,145 -0,032 0,0169 -0,3085 -0,1672 61-1 4,03113 
62 0 Max 161,041 0,016 -0,036 0,0238 0,3285 0,0891 62-1 0 
62 2,01556 Max 160,829 0,131 0,296 0,0238 0,2786 0,0103 62-1 2,01556 
62 4,03113 Max 160,618 0,252 0,719 0,0238 0,7455 -0,1434 62-1 4,03113 
62 0 Min 42,402 -0,105 -0,232 -0,1076 -0,1883 -0,0797 62-1 0 
62 2,01556 Min 42,245 0,016 -0,232 -0,1076 0,0604 -0,0526 62-1 2,01556 
62 4,03113 Min 42,088 0,12 -0,232 -0,1076 -0,8643 -0,438 62-1 4,03113 
63 0 Max -18,941 0,079 0,248 0,0896 0,7899 0,412 63-1 0 
63 2,01556 Max -18,73 0,2 0,248 0,0896 0,2898 0,131 63-1 2,01556 
63 4,03113 Max -18,518 0,321 0,248 0,0896 0,4459 -0,1431 63-1 4,03113 
63 0 Min -81,734 -0,052 -0,792 0,0058 -1,0405 0,0726 63-1 0 
63 2,01556 Min -81,522 0,054 -0,369 0,0058 0,0589 0,0543 63-1 2,01556 
63 4,03113 Min -81,311 0,143 0,055 0,0058 -0,2103 -0,3939 63-1 4,03113 
64 0 Max 79,854 -0,071 -0,061 0,0242 0,4123 0,0396 64-1 0 
64 2,01556 Max 79,642 0,032 0,332 0,0242 0,2822 0,0971 64-1 2,01556 
64 4,03113 Max 79,43 0,153 0,755 0,0242 0,7767 -0,0366 64-1 4,03113 
64 0 Min 17,67 -0,133 -0,245 -0,0944 -0,2123 -0,0872 64-1 0 
64 2,01556 Min 17,458 -0,013 -0,245 -0,0944 0,0605 0,028 64-1 2,01556 
64 4,03113 Min 17,246 0,095 -0,245 -0,0944 -0,9242 -0,1225 64-1 4,03113 
65 0 Max 6,51 -0,07 0,251 0,0935 0,7927 0,0265 65-1 0 
65 2,01556 Max 6,722 0,023 0,251 0,0935 0,2876 0,108 65-1 2,01556 
65 4,03113 Max 6,934 0,144 0,251 0,0935 0,4491 -0,0543 65-1 4,03113 
65 0 Min -15,727 -0,113 -0,789 0,0121 -1,0255 -0,0502 65-1 0 
65 2,01556 Min -15,515 0,006699 -0,366 0,0121 0,0601 0,0355 65-1 2,01556 
65 4,03113 Min -15,339 0,096 0,057 0,0121 -0,2174 -0,1141 65-1 4,03113 
66 0 Max 14,234 -0,06 -0,068 0,0201 0,3807 -0,0111 66-1 0 
66 2,01556 Max 14,077 0,031 0,315 0,0201 0,3062 0,0462 66-1 2,01556 
66 4,03113 Max 13,92 0,152 0,738 0,0201 0,8486 -0,056 66-1 4,03113 
66 0 Min -7,799 -0,132 -0,269 -0,0953 -0,2362 -0,1009 66-1 0 
66 2,01556 Min -8,011 -0,011 -0,269 -0,0953 0,0667 0,0197 66-1 2,01556 
66 4,03113 Min -8,223 0,092 -0,269 -0,0953 -0,8894 -0,1529 66-1 4,03113 
67 0 Max 87,278 -0,028 0,269 0,0937 0,8373 0,1545 67-1 0 
67 2,01556 Max 87,49 0,093 0,269 0,0937 0,2946 0,0887 67-1 2,01556 
67 4,03113 Max 87,702 0,214 0,269 0,0937 0,4069 -0,0456 67-1 4,03113 
67 0 Min 7,928 -0,122 -0,754 0,0112 -0,9261 -0,0516 67-1 0 
67 2,01556 Min 8,084 -0,001494 -0,331 0,0112 0,0619 0,057 67-1 2,01556 
67 4,03113 Min 8,241 0,096 0,066 0,0112 -0,248 -0,2208 67-1 4,03113 
68 0 Max -9,03 -0,241 -0,044 0,0108 0,2977 -0,2771 68-1 0 
68 2,01556 Max -9,187 -0,151 0,291 0,0108 0,2187 0,4336 68-1 2,01556 
68 4,03113 Max -9,344 -0,061 0,715 0,0108 0,5826 1,347 68-1 4,03113 
68 0 Min -89,123 -0,635 -0,181 -0,0778 -0,1451 -0,7237 68-1 0 
68 2,01556 Min -89,335 -0,514 -0,181 -0,0778 0,0427 0,1178 68-1 2,01556 
68 4,03113 Min -89,547 -0,393 -0,181 -0,0778 -0,8773 0,332 68-1 4,03113 
69 0 Max -8,68 -0,367 0,012 0,0066 0,0379 -0,2052 69-1 0 
69 0,5 Max -8,68 -0,272 0,012 0,0066 0,0318 -0,0455 69-1 0,5 
69 1 Max -8,68 -0,177 0,012 0,0066 0,0435 0,0896 69-1 1 
69 1,5 Max -8,68 -0,082 0,012 0,0066 0,1262 0,1898 69-1 1,5 
69 2 Max -8,68 0,012 0,012 0,0066 0,1563 0,2259 69-1 2 
69 2,5 Max -8,68 0,131 0,097 0,0066 0,134 0,2467 69-1 2,5 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
69 3 Max -8,68 0,259 0,202 0,0066 0,0592 0,2046 69-1 3 
69 3,5 Max -8,68 0,387 0,307 0,0066 0,0065 0,0986 69-1 3,5 
69 4 Max -8,68 0,515 0,412 0,0066 0,0067 -0,0714 69-1 4 
69 4 Max 6,036 -0,34 0,00319 0,000628 0,0092 -0,0917 69-2 0 
69 4,5 Max 6,036 -0,245 0,00319 0,000628 0,0076 0,1011 69-2 0,5 
69 5 Max 6,036 -0,15 0,00319 0,000628 0,006 0,2299 69-2 1 
69 5,5 Max 6,036 -0,056 0,00319 0,000628 0,0883 0,2946 69-2 1,5 
69 6 Max 6,036 0,062 0,00319 0,000628 0,1336 0,2954 69-2 2 
69 6,5 Max 6,036 0,19 0,067 0,000628 0,1264 0,2323 69-2 2,5 
69 7 Max 6,036 0,318 0,172 0,000628 0,0668 0,1051 69-2 3 
69 7,5 Max 6,036 0,446 0,277 0,000628 0,0121 -0,0754 69-2 3,5 
69 8 Max 6,036 0,574 0,382 0,000628 0,0152 -0,2487 69-2 4 
69 8 Max 43,342 -0,294 0,019 0,0114 0,0259 0,0922 69-3 0 
69 8,5 Max 43,342 -0,166 0,019 0,0114 0,0186 0,2071 69-3 0,5 
69 9 Max 43,342 -0,038 0,019 0,0114 0,019 0,258 69-3 1 
69 9,5 Max 43,342 0,09 0,019 0,0114 0,1086 0,2449 69-3 1,5 
69 10 Max 43,342 0,218 0,019 0,0114 0,1456 0,1702 69-3 2 
69 10,5 Max 43,342 0,346 0,083 0,0114 0,1302 0,1022 69-3 2,5 
69 11 Max 43,342 0,474 0,188 0,0114 0,0623 -0,0298 69-3 3 
69 11,5 Max 43,342 0,602 0,293 0,0114 0,0038 -0,1812 69-3 3,5 
69 12 Max 43,342 0,73 0,398 0,0114 0,0068 -0,3779 69-3 4 
69 12 Max 151,135 -0,379 0,021 0,0145 0,061 -0,299 69-4 0 
69 12,5 Max 151,135 -0,284 0,021 0,0145 0,0504 -0,1332 69-4 0,5 
69 13 Max 151,135 -0,189 0,021 0,0145 0,0398 -0,0092 69-4 1 
69 13,5 Max 151,135 -0,095 0,021 0,0145 0,0638 0,0861 69-4 1,5 
69 14 Max 151,135 0,001345 0,021 0,0145 0,1225 0,1175 69-4 2 
69 14,5 Max 151,135 0,129 0,04 0,0145 0,1286 0,0848 69-4 2,5 
69 15 Max 151,135 0,257 0,145 0,0145 0,0823 -0,006 69-4 3 
69 15,5 Max 151,135 0,385 0,25 0,0145 0,0264 -0,0842 69-4 3,5 
69 16 Max 151,135 0,513 0,355 0,0145 0,0324 -0,2098 69-4 4 
69 16 Max -1,301 -0,442 0,005308 0,0072 0,0028 -0,3787 69-5 0 
69 16,5 Max -1,301 -0,347 0,005308 0,0072 0,000154 -0,1815 69-5 0,5 
69 17 Max -1,301 -0,252 0,005308 0,0072 -0,000861 -0,0316 69-5 1 
69 17,5 Max -1,301 -0,158 0,005308 0,0072 0,1037 0,0926 69-5 1,5 
69 18 Max -1,301 -0,063 0,005308 0,0072 0,1723 0,1816 69-5 2 
69 18,5 Max -1,301 0,052 0,02 0,0072 0,1884 0,269 69-5 2,5 
69 19 Max -1,301 0,18 0,125 0,0072 0,1521 0,2924 69-5 3 
69 19,5 Max -1,301 0,308 0,23 0,0072 0,0632 0,2519 69-5 3,5 
69 20 Max -1,301 0,436 0,335 0,0072 0,0261 0,176 69-5 4 
69 20 Max -23,233 -0,393 0,006067 0,0015 0,0123 -0,2029 69-6 0 
69 20,5 Max -23,233 -0,298 0,006067 0,0015 0,01 -0,0173 69-6 0,5 
69 21 Max -23,233 -0,203 0,006067 0,0015 0,0509 0,1403 69-6 1 
69 21,5 Max -23,233 -0,108 0,006067 0,0015 0,1423 0,2594 69-6 1,5 
69 22 Max -23,233 -0,013 0,006067 0,0015 0,1811 0,3145 69-6 2 
69 22,5 Max -23,233 0,11 0,08 0,0015 0,1675 0,3055 69-6 2,5 
69 23 Max -23,233 0,238 0,185 0,0015 0,1014 0,2326 69-6 3 
69 23,5 Max -23,233 0,365 0,29 0,0015 0,0107 0,1009 69-6 3,5 
69 24 Max -23,233 0,493 0,395 0,0015 0,0124 -0,0453 69-6 4 
69 24 Max -22,699 -0,34 0,000126 0,0065 0,0062 -0,0453 69-7 0 
69 24,5 Max -22,699 -0,245 0,000126 0,0065 0,0062 0,1009 69-7 0,5 
69 25 Max -22,699 -0,15 0,000126 0,0065 0,0922 0,2326 69-7 1 
69 25,5 Max -22,699 -0,055 0,000126 0,0065 0,1635 0,3055 69-7 1,5 
69 26 Max -22,699 0,052 0,015 0,0065 0,1822 0,3145 69-7 2 
69 26,5 Max -22,699 0,18 0,12 0,0065 0,1485 0,2594 69-7 2,5 
69 27 Max -22,699 0,308 0,225 0,0065 0,0622 0,1403 69-7 3 
69 27,5 Max -22,699 0,436 0,33 0,0065 0,01 -0,0173 69-7 3,5 
69 28 Max -22,699 0,564 0,435 0,0065 0,0123 -0,2029 69-7 4 
69 28 Max 0,308 -0,17 0,015 0,0098 0,02 0,176 69-8 0 
69 28,5 Max 0,308 -0,076 0,015 0,0098 0,0371 0,2519 69-8 0,5 
69 29 Max 0,308 0,019 0,015 0,0098 0,1354 0,2924 69-8 1 
69 29,5 Max 0,308 0,114 0,015 0,0098 0,1813 0,269 69-8 1,5 
69 30 Max 0,308 0,239 0,066 0,0098 0,1746 0,1816 69-8 2 
69 30,5 Max 0,308 0,367 0,171 0,0098 0,1154 0,1005 69-8 2,5 
69 31 Max 0,308 0,495 0,276 0,0098 0,0038 -0,0289 69-8 3 
69 31,5 Max 0,308 0,623 0,381 0,0098 -0,000836 -0,1821 69-8 3,5 
69 32 Max 0,308 0,751 0,486 0,0098 -0,000813 -0,3791 69-8 4 
69 32 Max 151,115 -0,299 0,006531 0,0047 0,026 -0,2098 69-9 0 
69 32,5 Max 151,115 -0,204 0,006531 0,0047 0,0259 -0,0842 69-9 0,5 
69 33 Max 151,115 -0,109 0,006531 0,0047 0,0451 -0,0024 69-9 1 
69 33,5 Max 151,115 -0,014 0,006531 0,0047 0,1132 0,0934 69-9 1,5 
69 34 Max 151,115 0,081 0,021 0,0047 0,1289 0,1253 69-9 2 
69 34,5 Max 151,115 0,209 0,126 0,0047 0,092 0,0932 69-9 2,5 
69 35 Max 151,115 0,337 0,231 0,0047 0,0398 -0,0029 69-9 3 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
69 35,5 Max 151,115 0,465 0,336 0,0047 0,0504 -0,1325 69-9 3,5 
69 36 Max 151,115 0,593 0,441 0,0047 0,061 -0,2984 69-9 4 
69 36 Max 43,34 -0,44 -0,000143 -5,53E-05 -0,0026 -0,3758 69-10 0 
69 36,5 Max 43,34 -0,345 -0,000143 -5,53E-05 -0,0024 -0,1798 69-10 0,5 
69 37 Max 43,34 -0,25 -0,000143 -5,53E-05 0,0339 -0,0238 69-10 1 
69 37,5 Max 43,34 -0,155 -0,000143 -5,53E-05 0,1278 0,1034 69-10 1,5 
69 38 Max 43,34 -0,06 -0,000143 -5,53E-05 0,1692 0,1678 69-10 2 
69 38,5 Max 43,34 0,066 0,075 -5,53E-05 0,1581 0,2449 69-10 2,5 
69 39 Max 43,34 0,194 0,18 -5,53E-05 0,0944 0,258 69-10 3 
69 39,5 Max 43,34 0,322 0,285 -5,53E-05 0,0089 0,2071 69-10 3,5 
69 40 Max 43,34 0,45 0,39 -5,53E-05 0,0185 0,0922 69-10 4 
69 40 Max 6,034 -0,393 0,007475 0,0023 0,0152 -0,248 69-11 0 
69 40,5 Max 6,034 -0,298 0,007475 0,0023 0,0121 -0,0753 69-11 0,5 
69 41 Max 6,034 -0,203 0,007475 0,0023 0,088 0,1051 69-11 1 
69 41,5 Max 6,034 -0,109 0,007475 0,0023 0,1556 0,2322 69-11 1,5 
69 42 Max 6,034 -0,009444 0,022 0,0023 0,1707 0,2954 69-11 2 
69 42,5 Max 6,034 0,119 0,127 0,0023 0,1333 0,2946 69-11 2,5 
69 43 Max 6,034 0,247 0,232 0,0023 0,0433 0,2298 69-11 3 
69 43,5 Max 6,034 0,374 0,337 0,0023 0,00092 0,1011 69-11 3,5 
69 44 Max 6,034 0,502 0,442 0,0023 0,0017 -0,0917 69-11 4 
69 44 Max -8,681 -0,366 0,000777 0,013 0,0058 -0,0715 69-12 0 
69 44,5 Max -8,681 -0,271 0,000777 0,013 0,0208 0,0986 69-12 0,5 
69 45 Max -8,681 -0,148 0,000777 0,013 0,1266 0,2046 69-12 1 
69 45,5 Max -8,681 -0,02 0,000777 0,013 0,18 0,2466 69-12 1,5 
69 46 Max -8,681 0,108 0,051 0,013 0,1808 0,2247 69-12 2 
69 46,5 Max -8,681 0,236 0,156 0,013 0,1291 0,174 69-12 2,5 
69 47 Max -8,681 0,364 0,261 0,013 0,0257 0,0796 69-12 3 
69 47,5 Max -8,681 0,492 0,366 0,013 0,0318 -0,0455 69-12 3,5 
69 48 Max -8,681 0,62 0,471 0,013 0,0379 -0,2052 69-12 4 
69 0 Min -88,089 -0,62 -0,428 -0,0093 -0,2793 -0,5029 69-1 0 
69 0,5 Min -88,089 -0,492 -0,323 -0,0093 -0,0917 -0,225 69-1 0,5 
69 1 Min -88,089 -0,364 -0,218 -0,0093 0,0046 -0,0111 69-1 1 
69 1,5 Min -88,089 -0,236 -0,113 -0,0093 0,0036 0,1241 69-1 1,5 
69 2 Min -88,089 -0,108 -0,007825 -0,0093 0,000992 0,1491 69-1 2 
69 2,5 Min -88,089 0,02 -0,000375 -0,0093 -0,0022 0,1192 69-1 2,5 
69 3 Min -88,089 0,148 -0,000375 -0,0093 -0,0056 0,0419 69-1 3 
69 3,5 Min -88,089 0,272 -0,000375 -0,0093 -0,0682 -0,0881 69-1 3,5 
69 4 Min -88,089 0,367 -0,000375 -0,0093 -0,248 -0,3136 69-1 4 
69 4 Min -89,824 -0,494 -0,458 -0,0086 -0,3627 -0,2591 69-2 0 
69 4,5 Min -89,824 -0,366 -0,353 -0,0086 -0,1599 -0,0442 69-2 0,5 
69 5 Min -89,824 -0,238 -0,248 -0,0086 -0,0104 0,0743 69-2 1 
69 5,5 Min -89,824 -0,11 -0,143 -0,0086 -0,0068 0,1257 69-2 1,5 
69 6 Min -89,824 0,014 -0,038 -0,0086 -0,0033 0,1298 69-2 2 
69 6,5 Min -89,824 0,109 -0,007491 -0,0086 -0,000573 0,0864 69-2 2,5 
69 7 Min -89,824 0,204 -0,007491 -0,0086 -0,00089 -0,0043 69-2 3 
69 7,5 Min -89,824 0,299 -0,007491 -0,0086 -0,0454 -0,1682 69-2 3,5 
69 8 Min -89,824 0,394 -0,007491 -0,0086 -0,2101 -0,4156 69-2 4 
69 8 Min -9,659 -0,44 -0,442 -0,015 -0,3176 -0,1977 69-3 0 
69 8,5 Min -9,659 -0,312 -0,337 -0,015 -0,1231 -0,0097 69-3 0,5 
69 9 Min -9,659 -0,184 -0,232 -0,015 -0,0111 0,0789 69-3 1 
69 9,5 Min -9,659 -0,056 -0,127 -0,015 -0,0103 0,1135 69-3 1,5 
69 10 Min -9,659 0,061 -0,022 -0,015 -0,0199 0,1006 69-3 2 
69 10,5 Min -9,659 0,156 -0,005952 -0,015 -0,0295 0,0267 69-3 2,5 
69 11 Min -9,659 0,251 -0,005952 -0,015 -0,0391 -0,1784 69-3 3 
69 11,5 Min -9,659 0,346 -0,005952 -0,015 -0,0582 -0,4474 69-3 3,5 
69 12 Min -9,659 0,44 -0,005952 -0,015 -0,2311 -0,7805 69-3 4 
69 12 Min 37,644 -0,593 -0,485 -0,0157 -0,4273 -0,6437 69-4 0 
69 12,5 Min 37,644 -0,465 -0,38 -0,0157 -0,2111 -0,3794 69-4 0,5 
69 13 Min 37,644 -0,337 -0,275 -0,0157 -0,0474 -0,1791 69-4 1 
69 13,5 Min 37,644 -0,209 -0,17 -0,0157 0,0023 -0,0557 69-4 1,5 
69 14 Min 37,644 -0,081 -0,065 -0,0157 0,0056 -0,0113 69-4 2 
69 14,5 Min 37,644 0,014 -0,012 -0,0157 -4,23E-05 -0,0431 69-4 2,5 
69 15 Min 37,644 0,109 -0,012 -0,0157 -0,0061 -0,1388 69-4 3 
69 15,5 Min 37,644 0,204 -0,012 -0,0157 -0,0167 -0,2986 69-4 3,5 
69 16 Min 37,644 0,299 -0,012 -0,0157 -0,1678 -0,5223 69-4 4 
69 16 Min -44,108 -0,751 -0,505 -0,0121 -0,4172 -0,808 69-5 0 
69 16,5 Min -44,108 -0,623 -0,4 -0,0121 -0,1911 -0,4647 69-5 0,5 
69 17 Min -44,108 -0,495 -0,295 -0,0121 -0,0306 -0,1853 69-5 1 
69 17,5 Min -44,108 -0,367 -0,19 -0,0121 -0,0233 0,0095 69-5 1,5 
69 18 Min -44,108 -0,239 -0,085 -0,0121 -0,016 0,1242 69-5 2 
69 18,5 Min -44,108 -0,114 -0,015 -0,0121 -0,0109 0,1322 69-5 2,5 
69 19 Min -44,108 -0,019 -0,015 -0,0121 -0,0135 0,0929 69-5 3 
69 19,5 Min -44,108 0,076 -0,015 -0,0121 -0,0161 -0,012 69-5 3,5 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
69 20 Min -44,108 0,17 -0,015 -0,0121 -0,0782 -0,1981 69-5 4 
69 20 Min -126,509 -0,564 -0,445 -0,0057 -0,2893 -0,3475 69-6 0 
69 20,5 Min -126,509 -0,436 -0,34 -0,0057 -0,0929 -0,1143 69-6 0,5 
69 21 Min -126,509 -0,308 -0,235 -0,0057 -0,000546 0,048 69-6 1 
69 21,5 Min -126,509 -0,18 -0,13 -0,0057 -0,0017 0,1262 69-6 1,5 
69 22 Min -126,509 -0,052 -0,025 -0,0057 -0,0041 0,157 69-6 2 
69 22,5 Min -126,509 0,055 -0,003533 -0,0057 -0,0069 0,1404 69-6 2,5 
69 23 Min -126,509 0,15 -0,003533 -0,0057 -0,0098 0,0764 69-6 3 
69 23,5 Min -126,509 0,245 -0,003533 -0,0057 -0,0173 -0,0589 69-6 3,5 
69 24 Min -126,509 0,34 -0,003533 -0,0057 -0,1884 -0,2737 69-6 4 
69 24 Min -126,51 -0,501 -0,405 -0,0013 -0,2078 -0,2886 69-7 0 
69 24,5 Min -126,51 -0,373 -0,3 -0,0013 -0,0315 -0,07 69-7 0,5 
69 25 Min -126,51 -0,245 -0,195 -0,0013 -0,007 0,0753 69-7 1 
69 25,5 Min -126,51 -0,117 -0,09 -0,0013 -0,0057 0,1399 69-7 1,5 
69 26 Min -126,51 0,011 -0,004602 -0,0013 -0,0044 0,157 69-7 2 
69 26,5 Min -126,51 0,108 -0,004602 -0,0013 -0,0032 0,1267 69-7 2,5 
69 27 Min -126,51 0,203 -0,004602 -0,0013 -0,002 0,049 69-7 3 
69 27,5 Min -126,51 0,298 -0,004602 -0,0013 -0,0765 -0,1021 69-7 3,5 
69 28 Min -126,51 0,392 -0,004602 -0,0013 -0,2678 -0,3357 69-7 4 
69 28 Min -44,111 -0,445 -0,354 -0,0072 -0,1138 -0,2125 69-8 0 
69 28,5 Min -44,111 -0,317 -0,249 -0,0072 -0,0117 -0,022 69-8 0,5 
69 29 Min -44,111 -0,189 -0,144 -0,0072 -0,0108 0,092 69-8 1 
69 29,5 Min -44,111 -0,061 -0,039 -0,0072 -0,01 0,132 69-8 1,5 
69 30 Min -44,111 0,062 -0,00188 -0,0072 -0,016 0,1246 69-8 2 
69 30,5 Min -44,111 0,157 -0,00188 -0,0072 -0,0233 0,0095 69-8 2,5 
69 31 Min -44,111 0,252 -0,00188 -0,0072 -0,0305 -0,1853 69-8 3 
69 31,5 Min -44,111 0,347 -0,00188 -0,0072 -0,1604 -0,4647 69-8 3,5 
69 32 Min -44,111 0,441 -0,00188 -0,0072 -0,3771 -0,808 69-8 4 
69 32 Min 19,291 -0,512 -0,399 -0,0145 -0,2487 -0,5223 69-9 0 
69 32,5 Min 19,291 -0,384 -0,294 -0,0145 -0,0756 -0,2986 69-9 0,5 
69 33 Min 19,291 -0,256 -0,189 -0,0145 -0,0061 -0,1388 69-9 1 
69 33,5 Min 19,291 -0,128 -0,084 -0,0145 0,002 -0,0431 69-9 1,5 
69 34 Min 19,291 -6,57E-06 -0,021 -0,0145 0,0046 -0,0113 69-9 2 
69 34,5 Min 19,291 0,095 -0,021 -0,0145 0,0045 -0,0557 69-9 2,5 
69 35 Min 19,291 0,19 -0,021 -0,0145 0,0018 -0,1791 69-9 3 
69 35,5 Min 19,291 0,284 -0,021 -0,0145 -0,1392 -0,3794 69-9 3,5 
69 36 Min 19,291 0,379 -0,021 -0,0145 -0,3335 -0,6437 69-9 4 
69 36 Min -23,671 -0,73 -0,45 -0,0114 -0,3113 -0,7805 69-10 0 
69 36,5 Min -23,671 -0,602 -0,345 -0,0114 -0,1124 -0,4474 69-10 0,5 
69 37 Min -23,671 -0,474 -0,24 -0,0114 -0,0391 -0,1784 69-10 1 
69 37,5 Min -23,671 -0,346 -0,135 -0,0114 -0,0295 0,0267 69-10 1,5 
69 38 Min -23,671 -0,218 -0,03 -0,0114 -0,0199 0,1006 69-10 2 
69 38,5 Min -23,671 -0,09 -0,019 -0,0114 -0,0103 0,1134 69-10 2,5 
69 39 Min -23,671 0,038 -0,019 -0,0114 -0,0036 0,0789 69-10 3 
69 39,5 Min -23,671 0,166 -0,019 -0,0114 -0,0217 -0,0278 69-10 3,5 
69 40 Min -23,671 0,294 -0,019 -0,0114 -0,1903 -0,2206 69-10 4 
69 40 Min -89,835 -0,574 -0,398 4,93E-05 -0,2046 -0,4156 69-11 0 
69 40,5 Min -89,835 -0,446 -0,293 4,93E-05 -0,032 -0,1682 69-11 0,5 
69 41 Min -89,835 -0,318 -0,188 4,93E-05 -0,0039 -0,0043 69-11 1 
69 41,5 Min -89,835 -0,19 -0,083 4,93E-05 -0,0031 0,0864 69-11 1,5 
69 42 Min -89,835 -0,062 -0,001728 4,93E-05 -0,0025 0,1298 69-11 2 
69 42,5 Min -89,835 0,056 -0,001728 4,93E-05 -0,004 0,1257 69-11 2,5 
69 43 Min -89,835 0,15 -0,001728 4,93E-05 -0,0077 0,0743 69-11 3 
69 43,5 Min -89,835 0,245 -0,001728 4,93E-05 -0,0991 -0,0691 69-11 3,5 
69 44 Min -89,835 0,34 -0,001728 4,93E-05 -0,294 -0,2883 69-11 4 
69 44 Min -88,095 -0,515 -0,369 -0,0066 -0,1376 -0,3136 69-12 0 
69 44,5 Min -88,095 -0,387 -0,264 -0,0066 -0,0079 -0,0881 69-12 0,5 
69 45 Min -88,095 -0,259 -0,159 -0,0066 -0,0042 0,0419 69-12 1 
69 45,5 Min -88,095 -0,131 -0,054 -0,0066 -0,000497 0,1192 69-12 1,5 
69 46 Min -88,095 -0,012 -0,012 -0,0066 0,0031 0,1491 69-12 2 
69 46,5 Min -88,095 0,082 -0,012 -0,0066 0,0038 0,1254 69-12 2,5 
69 47 Min -88,095 0,177 -0,012 -0,0066 0,0035 -0,0112 69-12 3 
69 47,5 Min -88,095 0,272 -0,012 -0,0066 -0,1317 -0,2251 69-12 3,5 
69 48 Min -88,095 0,367 -0,012 -0,0066 -0,3409 -0,503 69-12 4 
70 0 Max -8,682 -0,367 0,000291 -0,0012 -0,0049 -0,2052 70-1 0 
70 0,5 Max -8,682 -0,272 0,000291 -0,0012 -0,0049 -0,0455 70-1 0,5 
70 1 Max -8,682 -0,177 0,000291 -0,0012 -0,0046 0,0796 70-1 1 
70 1,5 Max -8,682 -0,082 0,000291 -0,0012 -0,0034 0,174 70-1 1,5 
70 2 Max -8,682 0,012 0,000291 -0,0012 -0,00086 0,2247 70-1 2 
70 2,5 Max -8,682 0,131 0,000291 -0,0012 0,0023 0,2466 70-1 2,5 
70 3 Max -8,682 0,259 0,000291 -0,0012 0,0261 0,2046 70-1 3 
70 3,5 Max -8,682 0,387 0,000291 -0,0012 0,0545 0,0986 70-1 3,5 
70 4 Max -8,682 0,515 0,000291 -0,0012 0,0829 -0,0715 70-1 4 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
70 4 Max 6,032 -0,34 0,007471 0,0023 0,0176 -0,0917 70-2 0 
70 4,5 Max 6,032 -0,245 0,007471 0,0023 0,014 0,101 70-2 0,5 
70 5 Max 6,032 -0,15 0,007471 0,0023 0,0104 0,2298 70-2 1 
70 5,5 Max 6,032 -0,056 0,007471 0,0023 0,0068 0,2946 70-2 1,5 
70 6 Max 6,032 0,062 0,007471 0,0023 0,0033 0,2954 70-2 2 
70 6,5 Max 6,032 0,19 0,007471 0,0023 0,0139 0,2322 70-2 2,5 
70 7 Max 6,032 0,318 0,007471 0,0023 0,0275 0,1051 70-2 3 
70 7,5 Max 6,032 0,446 0,007471 0,0023 0,0411 -0,0754 70-2 3,5 
70 8 Max 6,032 0,574 0,007471 0,0023 0,0548 -0,2487 70-2 4 
70 8 Max 43,337 -0,294 0,005929 0,0014 0,017 0,0922 70-3 0 
70 8,5 Max 43,337 -0,166 0,005929 0,0014 0,0141 0,2071 70-3 0,5 
70 9 Max 43,337 -0,038 0,005929 0,0014 0,0111 0,258 70-3 1 
70 9,5 Max 43,337 0,09 0,005929 0,0014 0,0103 0,2449 70-3 1,5 
70 10 Max 43,337 0,218 0,005929 0,0014 0,0199 0,1678 70-3 2 
70 10,5 Max 43,337 0,346 0,005929 0,0014 0,0295 0,0935 70-3 2,5 
70 11 Max 43,337 0,474 0,005929 0,0014 0,041 -0,0319 70-3 3 
70 11,5 Max 43,337 0,602 0,005929 0,0014 0,0557 -0,1812 70-3 3,5 
70 12 Max 43,337 0,73 0,005929 0,0014 0,0704 -0,3779 70-3 4 
70 12 Max 151,075 -0,379 0,012 0,0031 0,0155 -0,299 70-4 0 
70 12,5 Max 151,075 -0,284 0,012 0,0031 0,0095 -0,1332 70-4 0,5 
70 13 Max 151,075 -0,189 0,012 0,0031 0,0036 -0,0148 70-4 1 
70 13,5 Max 151,075 -0,095 0,012 0,0031 -0,0023 0,079 70-4 1,5 
70 14 Max 151,075 0,000166 0,012 0,0031 -0,0056 0,1118 70-4 2 
70 14,5 Max 151,075 0,128 0,012 0,0031 0,0034 0,0806 70-4 2,5 
70 15 Max 151,075 0,256 0,012 0,0031 0,0357 -0,006 70-4 3 
70 15,5 Max 151,075 0,384 0,012 0,0031 0,0681 -0,0842 70-4 3,5 
70 16 Max 151,075 0,512 0,012 0,0031 0,1004 -0,2098 70-4 4 
70 16 Max 9,351 -0,442 0,015 0,0036 0,045 -0,3787 70-5 0 
70 16,5 Max 9,351 -0,347 0,015 0,0036 0,0377 -0,1815 70-5 0,5 
70 17 Max 9,351 -0,252 0,015 0,0036 0,0305 -0,0316 70-5 1 
70 17,5 Max 9,351 -0,158 0,015 0,0036 0,0232 0,1034 70-5 1,5 
70 18 Max 9,351 -0,063 0,015 0,0036 0,0397 0,1816 70-5 2 
70 18,5 Max 9,351 0,049 0,015 0,0036 0,079 0,269 70-5 2,5 
70 19 Max 9,351 0,177 0,015 0,0036 0,1184 0,2924 70-5 3 
70 19,5 Max 9,351 0,305 0,015 0,0036 0,1577 0,2519 70-5 3,5 
70 20 Max 9,351 0,433 0,015 0,0036 0,197 0,176 70-5 4 
70 20 Max -15,971 -0,393 0,003528 0,000801 0,0025 -0,2029 70-6 0 
70 20,5 Max -15,971 -0,298 0,003528 0,000801 0,0012 -0,0173 70-6 0,5 
70 21 Max -15,971 -0,203 0,003528 0,000801 0,0119 0,1403 70-6 1 
70 21,5 Max -15,971 -0,108 0,003528 0,000801 0,0257 0,2594 70-6 1,5 
70 22 Max -15,971 -0,013 0,003528 0,000801 0,0395 0,3145 70-6 2 
70 22,5 Max -15,971 0,113 0,003528 0,000801 0,0533 0,3055 70-6 2,5 
70 23 Max -15,971 0,241 0,003528 0,000801 0,0671 0,2326 70-6 3 
70 23,5 Max -15,971 0,369 0,003528 0,000801 0,081 0,1009 70-6 3,5 
70 24 Max -15,971 0,497 0,003528 0,000801 0,0948 -0,0453 70-6 4 
70 24 Max -12,334 -0,34 0,017 0,0079 0,0754 -0,0453 70-7 0 
70 24,5 Max -12,334 -0,245 0,017 0,0079 0,0667 0,1009 70-7 0,5 
70 25 Max -12,334 -0,15 0,017 0,0079 0,058 0,2326 70-7 1 
70 25,5 Max -12,334 -0,055 0,017 0,0079 0,0493 0,3055 70-7 1,5 
70 26 Max -12,334 0,052 0,017 0,0079 0,0406 0,3145 70-7 2 
70 26,5 Max -12,334 0,18 0,017 0,0079 0,0319 0,2594 70-7 2,5 
70 27 Max -12,334 0,308 0,017 0,0079 0,0232 0,1403 70-7 3 
70 27,5 Max -12,334 0,436 0,017 0,0079 0,0145 -0,0173 70-7 3,5 
70 28 Max -12,334 0,564 0,017 0,0079 0,0057 -0,2029 70-7 4 
70 28 Max 20,306 -0,17 0,06 0,011 0,1614 0,176 70-8 0 
70 28,5 Max 20,306 -0,076 0,06 0,011 0,1316 0,2519 70-8 0,5 
70 29 Max 20,306 0,019 0,06 0,011 0,1017 0,2924 70-8 1 
70 29,5 Max 20,306 0,114 0,06 0,011 0,0718 0,269 70-8 1,5 
70 30 Max 20,306 0,239 0,06 0,011 0,042 0,1816 70-8 2 
70 30,5 Max 20,306 0,367 0,06 0,011 0,0232 0,0955 70-8 2,5 
70 31 Max 20,306 0,495 0,06 0,011 0,0305 -0,0325 70-8 3 
70 31,5 Max 20,306 0,623 0,06 0,011 0,0378 -0,1821 70-8 3,5 
70 32 Max 20,306 0,751 0,06 0,011 0,045 -0,3791 70-8 4 
70 32 Max 151,095 -0,299 0,021 0,0145 0,0273 -0,2098 70-9 0 
70 32,5 Max 151,095 -0,204 0,021 0,0145 0,0167 -0,0842 70-9 0,5 
70 33 Max 151,095 -0,109 0,021 0,0145 0,0061 -0,006 70-9 1 
70 33,5 Max 151,095 -0,014 0,021 0,0145 -0,002 0,0719 70-9 1,5 
70 34 Max 151,095 0,081 0,021 0,0145 -0,0046 0,1039 70-9 2 
70 34,5 Max 151,095 0,209 0,021 0,0145 -0,0045 0,0718 70-9 2,5 
70 35 Max 151,095 0,337 0,021 0,0145 -0,0018 -0,014 70-9 3 
70 35,5 Max 151,095 0,465 0,021 0,0145 0,0013 -0,1325 70-9 3,5 
70 36 Max 151,095 0,593 0,021 0,0145 0,0045 -0,2984 70-9 4 
70 36 Max 43,339 -0,44 0,019 0,0114 0,0583 -0,3758 70-10 0 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
70 36,5 Max 43,339 -0,345 0,019 0,0114 0,0487 -0,1797 70-10 0,5 
70 37 Max 43,339 -0,25 0,019 0,0114 0,0391 -0,0311 70-10 1 
70 37,5 Max 43,339 -0,155 0,019 0,0114 0,0295 0,0923 70-10 1,5 
70 38 Max 43,339 -0,06 0,019 0,0114 0,0352 0,1685 70-10 2 
70 38,5 Max 43,339 0,039 0,019 0,0114 0,0464 0,2449 70-10 2,5 
70 39 Max 43,339 0,167 0,019 0,0114 0,0577 0,258 70-10 3 
70 39,5 Max 43,339 0,295 0,019 0,0114 0,069 0,2071 70-10 3,5 
70 40 Max 43,339 0,423 0,019 0,0114 0,0803 0,0922 70-10 4 
70 40 Max 6,033 -0,393 0,012 0,000744 0,0608 -0,248 70-11 0 
70 40,5 Max 6,033 -0,298 0,012 0,000744 0,0548 -0,0753 70-11 0,5 
70 41 Max 6,033 -0,203 0,012 0,000744 0,0489 0,1051 70-11 1 
70 41,5 Max 6,033 -0,109 0,012 0,000744 0,0429 0,2322 70-11 1,5 
70 42 Max 6,033 -0,014 0,012 0,000744 0,0369 0,2954 70-11 2 
70 42,5 Max 6,033 0,105 0,012 0,000744 0,031 0,2946 70-11 2,5 
70 43 Max 6,033 0,233 0,012 0,000744 0,025 0,2298 70-11 3 
70 43,5 Max 6,033 0,361 0,012 0,000744 0,019 0,1011 70-11 3,5 
70 44 Max 6,033 0,489 0,012 0,000744 0,0152 -0,0917 70-11 4 
70 44 Max -8,681 -0,366 0,097 0,0163 0,1909 -0,0714 70-12 0 
70 44,5 Max -8,681 -0,271 0,097 0,0163 0,1422 0,0986 70-12 0,5 
70 45 Max -8,681 -0,148 0,097 0,0163 0,0935 0,2046 70-12 1 
70 45,5 Max -8,681 -0,02 0,097 0,0163 0,0449 0,2466 70-12 1,5 
70 46 Max -8,681 0,108 0,097 0,0163 -0,0031 0,2247 70-12 2 
70 46,5 Max -8,681 0,236 0,097 0,0163 -0,004 0,1776 70-12 2,5 
70 47 Max -8,681 0,364 0,097 0,0163 -0,0037 0,0796 70-12 3 
70 47,5 Max -8,681 0,492 0,097 0,0163 -0,0033 -0,0455 70-12 3,5 
70 48 Max -8,681 0,62 0,097 0,0163 -0,003 -0,2052 70-12 4 
70 0 Min -88,106 -0,62 -0,057 -0,0134 -0,1443 -0,503 70-1 0 
70 0,5 Min -88,106 -0,492 -0,057 -0,0134 -0,1159 -0,2251 70-1 0,5 
70 1 Min -88,106 -0,364 -0,057 -0,0134 -0,0875 -0,0112 70-1 1 
70 1,5 Min -88,106 -0,236 -0,057 -0,0134 -0,0591 0,124 70-1 1,5 
70 2 Min -88,106 -0,108 -0,057 -0,0134 -0,0307 0,1491 70-1 2 
70 2,5 Min -88,106 0,02 -0,057 -0,0134 -0,0074 0,1192 70-1 2,5 
70 3 Min -88,106 0,148 -0,057 -0,0134 -0,0065 0,0419 70-1 3 
70 3,5 Min -88,106 0,272 -0,057 -0,0134 -0,0065 -0,0881 70-1 3,5 
70 4 Min -88,106 0,367 -0,057 -0,0134 -0,0066 -0,3136 70-1 4 
70 4 Min -89,857 -0,495 -0,027 -0,0071 -0,0542 -0,2748 70-2 0 
70 4,5 Min -89,857 -0,367 -0,027 -0,0071 -0,0406 -0,0592 70-2 0,5 
70 5 Min -89,857 -0,239 -0,027 -0,0071 -0,027 0,0743 70-2 1 
70 5,5 Min -89,857 -0,111 -0,027 -0,0071 -0,0133 0,1257 70-2 1,5 
70 6 Min -89,857 0,014 -0,027 -0,0071 -0,0031 0,1298 70-2 2 
70 6,5 Min -89,857 0,109 -0,027 -0,0071 -0,0059 0,0864 70-2 2,5 
70 7 Min -89,857 0,204 -0,027 -0,0071 -0,009 -0,0043 70-2 3 
70 7,5 Min -89,857 0,299 -0,027 -0,0071 -0,0121 -0,1682 70-2 3,5 
70 8 Min -89,857 0,394 -0,027 -0,0071 -0,0152 -0,4156 70-2 4 
70 8 Min -9,705 -0,433 -0,029 -0,0135 -0,0473 -0,1895 70-3 0 
70 8,5 Min -9,705 -0,305 -0,029 -0,0135 -0,0326 -0,0049 70-3 0,5 
70 9 Min -9,705 -0,177 -0,029 -0,0135 -0,0179 0,0789 70-3 1 
70 9,5 Min -9,705 -0,049 -0,029 -0,0135 -0,0041 0,1134 70-3 1,5 
70 10 Min -9,705 0,061 -0,029 -0,0135 0,0029 0,1006 70-3 2 
70 10,5 Min -9,705 0,156 -0,029 -0,0135 0,002 0,0267 70-3 2,5 
70 11 Min -9,705 0,251 -0,029 -0,0135 -0,000854 -0,1784 70-3 3 
70 11,5 Min -9,705 0,346 -0,029 -0,0135 -0,0038 -0,4474 70-3 3,5 
70 12 Min -9,705 0,44 -0,029 -0,0135 -0,0068 -0,7804 70-3 4 
70 12 Min 39,89 -0,593 -0,065 -0,0159 -0,1582 -0,6437 70-4 0 
70 12,5 Min 39,89 -0,465 -0,065 -0,0159 -0,1259 -0,3794 70-4 0,5 
70 13 Min 39,89 -0,337 -0,065 -0,0159 -0,0935 -0,1791 70-4 1 
70 13,5 Min 39,89 -0,209 -0,065 -0,0159 -0,0612 -0,0557 70-4 1,5 
70 14 Min 39,89 -0,081 -0,065 -0,0159 -0,0289 -0,0113 70-4 2 
70 14,5 Min 39,89 0,014 -0,065 -0,0159 -0,0258 -0,043 70-4 2,5 
70 15 Min 39,89 0,109 -0,065 -0,0159 -0,0258 -0,1388 70-4 3 
70 15,5 Min 39,89 0,204 -0,065 -0,0159 -0,0263 -0,2985 70-4 3,5 
70 16 Min 39,89 0,299 -0,065 -0,0159 -0,0323 -0,5223 70-4 4 
70 16 Min -44,121 -0,751 -0,079 -0,0134 -0,1176 -0,808 70-5 0 
70 16,5 Min -44,121 -0,623 -0,079 -0,0134 -0,0783 -0,4647 70-5 0,5 
70 17 Min -44,121 -0,495 -0,079 -0,0134 -0,039 -0,1853 70-5 1 
70 17,5 Min -44,121 -0,367 -0,079 -0,0134 0,000364 0,0095 70-5 1,5 
70 18 Min -44,121 -0,239 -0,079 -0,0134 0,000396 0,1242 70-5 2 
70 18,5 Min -44,121 -0,114 -0,079 -0,0134 -0,0061 0,1322 70-5 2,5 
70 19 Min -44,121 -0,019 -0,079 -0,0134 -0,0127 0,0929 70-5 3 
70 19,5 Min -44,121 0,076 -0,079 -0,0134 -0,0194 0,0055 70-5 3,5 
70 20 Min -44,121 0,17 -0,079 -0,0134 -0,0261 -0,179 70-5 4 
70 20 Min -126,52 -0,564 -0,028 -0,007 -0,0158 -0,3357 70-6 0 
70 20,5 Min -126,52 -0,436 -0,028 -0,007 -0,01 -0,1012 70-6 0,5 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
70 21 Min -126,52 -0,308 -0,028 -0,007 -0,0077 0,048 70-6 1 
70 21,5 Min -126,52 -0,18 -0,028 -0,007 -0,0054 0,1262 70-6 1,5 
70 22 Min -126,52 -0,052 -0,028 -0,007 -0,0058 0,157 70-6 2 
70 22,5 Min -126,52 0,055 -0,028 -0,007 -0,0074 0,1404 70-6 2,5 
70 23 Min -126,52 0,15 -0,028 -0,007 -0,009 0,0764 70-6 3 
70 23,5 Min -126,52 0,245 -0,028 -0,007 -0,0107 -0,0486 70-6 3,5 
70 24 Min -126,52 0,34 -0,028 -0,007 -0,0124 -0,2649 70-6 4 
70 24 Min -126,519 -0,491 -0,000127 -0,000294 -0,0062 -0,2509 70-7 0 
70 24,5 Min -126,519 -0,363 -0,000127 -0,000294 -0,0062 -0,0375 70-7 0,5 
70 25 Min -126,519 -0,235 -0,000127 -0,000294 -0,0062 0,0753 70-7 1 
70 25,5 Min -126,519 -0,107 -0,000127 -0,000294 -0,0062 0,1399 70-7 1,5 
70 26 Min -126,519 0,013 -0,000127 -0,000294 -0,0062 0,157 70-7 2 
70 26,5 Min -126,519 0,108 -0,000127 -0,000294 -0,0062 0,1268 70-7 2,5 
70 27 Min -126,519 0,203 -0,000127 -0,000294 -0,0077 0,049 70-7 3 
70 27,5 Min -126,519 0,298 -0,000127 -0,000294 -0,01 -0,1063 70-7 3,5 
70 28 Min -126,519 0,392 -0,000127 -0,000294 -0,0123 -0,3417 70-7 4 
70 28 Min -44,118 -0,424 -0,015 -0,0029 -0,02 -0,1645 70-8 0 
70 28,5 Min -44,118 -0,296 -0,015 -0,0029 -0,015 0,0046 70-8 0,5 
70 29 Min -44,118 -0,168 -0,015 -0,0029 -0,0101 0,092 70-8 1 
70 29,5 Min -44,118 -0,04 -0,015 -0,0029 -0,0051 0,132 70-8 1,5 
70 30 Min -44,118 0,062 -0,015 -0,0029 -0,000296 0,1246 70-8 2 
70 30,5 Min -44,118 0,157 -0,015 -0,0029 0,000877 0,0095 70-8 2,5 
70 31 Min -44,118 0,252 -0,015 -0,0029 -0,0178 -0,1853 70-8 3 
70 31,5 Min -44,118 0,347 -0,015 -0,0029 -0,0476 -0,4647 70-8 3,5 
70 32 Min -44,118 0,441 -0,015 -0,0029 -0,0775 -0,808 70-8 4 
70 32 Min 37,168 -0,512 -0,006534 -0,0018 -0,026 -0,5223 70-9 0 
70 32,5 Min 37,168 -0,384 -0,006534 -0,0018 -0,0259 -0,2985 70-9 0,5 
70 33 Min 37,168 -0,256 -0,006534 -0,0018 -0,0259 -0,1388 70-9 1 
70 33,5 Min 37,168 -0,128 -0,006534 -0,0018 -0,0258 -0,0431 70-9 1,5 
70 34 Min 37,168 -5,87E-06 -0,006534 -0,0018 -0,0257 -0,0113 70-9 2 
70 34,5 Min 37,168 0,095 -0,006534 -0,0018 -0,033 -0,0557 70-9 2,5 
70 35 Min 37,168 0,19 -0,006534 -0,0018 -0,0435 -0,1791 70-9 3 
70 35,5 Min 37,168 0,284 -0,006534 -0,0018 -0,0539 -0,3794 70-9 3,5 
70 36 Min 37,168 0,379 -0,006534 -0,0018 -0,0644 -0,6437 70-9 4 
70 36 Min -9,69 -0,73 -0,023 -0,0018 -0,0099 -0,7805 70-10 0 
70 36,5 Min -9,69 -0,602 -0,023 -0,0018 0,0014 -0,4474 70-10 0,5 
70 37 Min -9,69 -0,474 -0,023 -0,0018 0,0022 -0,1784 70-10 1 
70 37,5 Min -9,69 -0,346 -0,023 -0,0018 0,0018 0,0267 70-10 1,5 
70 38 Min -9,69 -0,218 -0,023 -0,0018 0,0011 0,1006 70-10 2 
70 38,5 Min -9,69 -0,09 -0,023 -0,0018 -0,000609 0,1134 70-10 2,5 
70 39 Min -9,69 0,038 -0,023 -0,0018 -0,0038 0,0789 70-10 3 
70 39,5 Min -9,69 0,166 -0,023 -0,0018 -0,0089 -0,003 70-10 3,5 
70 40 Min -9,69 0,294 -0,023 -0,0018 -0,0185 -0,1664 70-10 4 
70 40 Min -89,846 -0,574 -0,007487 -0,0023 -0,0152 -0,4156 70-11 0 
70 40,5 Min -89,846 -0,446 -0,007487 -0,0023 -0,0121 -0,1682 70-11 0,5 
70 41 Min -89,846 -0,318 -0,007487 -0,0023 -0,009 -0,0043 70-11 1 
70 41,5 Min -89,846 -0,19 -0,007487 -0,0023 -0,0059 0,0864 70-11 1,5 
70 42 Min -89,846 -0,062 -0,007487 -0,0023 -0,0028 0,1298 70-11 2 
70 42,5 Min -89,846 0,056 -0,007487 -0,0023 -0,000339 0,1257 70-11 2,5 
70 43 Min -89,846 0,15 -0,007487 -0,0023 -0,0003 0,0743 70-11 3 
70 43,5 Min -89,846 0,245 -0,007487 -0,0023 -0,000955 -0,0349 70-11 3,5 
70 44 Min -89,846 0,34 -0,007487 -0,0023 -0,0017 -0,2462 70-11 4 
70 44 Min -88,1 -0,515 -0,000672 0,0014 -0,0057 -0,3136 70-12 0 
70 44,5 Min -88,1 -0,387 -0,000672 0,0014 -0,0054 -0,0881 70-12 0,5 
70 45 Min -88,1 -0,259 -0,000672 0,0014 -0,005 0,0419 70-12 1 
70 45,5 Min -88,1 -0,131 -0,000672 0,0014 -0,0074 0,1192 70-12 1,5 
70 46 Min -88,1 -0,012 -0,000672 0,0014 -0,0135 0,1491 70-12 2 
70 46,5 Min -88,1 0,082 -0,000672 0,0014 -0,0525 0,1253 70-12 2,5 
70 47 Min -88,1 0,177 -0,000672 0,0014 -0,1012 -0,0112 70-12 3 
70 47,5 Min -88,1 0,272 -0,000672 0,0014 -0,1498 -0,2251 70-12 3,5 
70 48 Min -88,1 0,367 -0,000672 0,0014 -0,1985 -0,503 70-12 4 
71 0 Max -0,117 -0,134 0,032 0,0033 0,0122 -0,0836 71-1 0 
71 0,45714 Max -0,117 -0,093 0,032 0,0033 0,0066 -0,0319 71-1 0,45714 
71 0,91429 Max -0,117 -0,052 0,032 0,0033 0,0011 0,001 71-1 0,91429 
71 1,37143 Max -0,117 -0,011 0,032 0,0033 -0,0045 0,0152 71-1 1,37143 
71 1,82857 Max -0,117 0,03 0,032 0,0033 -0,0048 0,0608 71-1 1,82857 
71 2,28571 Max -0,117 0,083 0,032 0,0033 0,00081 0,2565 71-1 2,28571 
71 2,74286 Max -0,117 0,138 0,032 0,0033 0,0064 0,427 71-1 2,74286 
71 3,2 Max -0,117 0,194 0,032 0,0033 0,012 0,5722 71-1 3,2 
71 0 Min -0,694 -0,677 -0,012 -0,0203 -0,0273 -0,9749 71-1 0 
71 0,45714 Min -0,694 -0,622 -0,012 -0,0203 -0,0273 -0,678 71-1 0,45714 
71 0,91429 Min -0,694 -0,566 -0,012 -0,0203 -0,0279 -0,4065 71-1 0,91429 
71 1,37143 Min -0,694 -0,511 -0,012 -0,0203 -0,0427 -0,1602 71-1 1,37143 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
71 1,82857 Min -0,694 -0,456 -0,012 -0,0203 -0,0574 -0,1111 71-1 1,82857 
71 2,28571 Min -0,694 -0,401 -0,012 -0,0203 -0,0722 -0,1364 71-1 2,28571 
71 2,74286 Min -0,694 -0,345 -0,012 -0,0203 -0,087 -0,187 71-1 2,74286 
71 3,2 Min -0,694 -0,29 -0,012 -0,0203 -0,1017 -0,2629 71-1 3,2 
72 0 Max -0,145 -0,129 0,063 0,0033 0,1103 -0,0839 72-1 0 
72 0,45714 Max -0,145 -0,088 0,063 0,0033 0,0813 -0,0343 72-1 0,45714 
72 0,91429 Max -0,145 -0,047 0,063 0,0033 0,0523 -0,0035 72-1 0,91429 
72 1,37143 Max -0,145 -0,005981 0,063 0,0033 0,0233 0,0086 72-1 1,37143 
72 1,82857 Max -0,145 0,035 0,063 0,0033 0,0066 0,0859 72-1 1,82857 
72 2,28571 Max -0,145 0,084 0,063 0,0033 0,0066 0,3497 72-1 2,28571 
72 2,74286 Max -0,145 0,139 0,063 0,0033 0,0067 0,5881 72-1 2,74286 
72 3,2 Max -0,145 0,194 0,063 0,0033 0,0076 0,8013 72-1 3,2 
72 0 Min -0,98 -0,826 -0,003566 -0,000188 -0,0038 -1,2217 72-1 0 
72 0,45714 Min -0,98 -0,77 -0,003566 -0,000188 -0,0022 -0,8569 72-1 0,45714 
72 0,91429 Min -0,98 -0,715 -0,003566 -0,000188 -0,000586 -0,5173 72-1 0,91429 
72 1,37143 Min -0,98 -0,66 -0,003566 -0,000188 0,000824 -0,2031 72-1 1,37143 
72 1,82857 Min -0,98 -0,605 -0,003566 -0,000188 -0,0057 -0,1396 72-1 1,82857 
72 2,28571 Min -0,98 -0,549 -0,003566 -0,000188 -0,0347 -0,1649 72-1 2,28571 
72 2,74286 Min -0,98 -0,494 -0,003566 -0,000188 -0,0638 -0,2154 72-1 2,74286 
72 3,2 Min -0,98 -0,439 -0,003566 -0,000188 -0,0928 -0,2912 72-1 3,2 
73 0 Max -0,1 -0,128 0,085 0,0128 0,1369 -0,0799 73-1 0 
73 0,45714 Max -0,1 -0,087 0,085 0,0128 0,0979 -0,0307 73-1 0,45714 
73 0,91429 Max -0,1 -0,046 0,085 0,0128 0,0589 -0,00031 73-1 0,91429 
73 1,37143 Max -0,1 -0,005151 0,085 0,0128 0,0199 0,0121 73-1 1,37143 
73 1,82857 Max -0,1 0,036 0,085 0,0128 0,0087 0,0883 73-1 1,82857 
73 2,28571 Max -0,1 0,084 0,085 0,0128 0,0144 0,3502 73-1 2,28571 
73 2,74286 Max -0,1 0,139 0,085 0,0128 0,0229 0,5868 73-1 2,74286 
73 3,2 Max -0,1 0,194 0,085 0,0128 0,0314 0,7982 73-1 3,2 
73 0 Min -0,933 -0,822 -0,019 -0,0021 -0,0281 -1,2121 73-1 0 
73 0,45714 Min -0,933 -0,766 -0,019 -0,0021 -0,0196 -0,8491 73-1 0,45714 
73 0,91429 Min -0,933 -0,711 -0,019 -0,0021 -0,0111 -0,5114 73-1 0,91429 
73 1,37143 Min -0,933 -0,656 -0,019 -0,0021 -0,0026 -0,1989 73-1 1,37143 
73 1,82857 Min -0,933 -0,601 -0,019 -0,0021 -0,0191 -0,1297 73-1 1,82857 
73 2,28571 Min -0,933 -0,545 -0,019 -0,0021 -0,0581 -0,155 73-1 2,28571 
73 2,74286 Min -0,933 -0,49 -0,019 -0,0021 -0,097 -0,2055 73-1 2,74286 
73 3,2 Min -0,933 -0,435 -0,019 -0,0021 -0,136 -0,2813 73-1 3,2 
74 0 Max -0,175 -0,13 0,073 0,0166 0,1104 -0,0893 74-1 0 
74 0,45714 Max -0,175 -0,089 0,073 0,0166 0,0769 -0,0391 74-1 0,45714 
74 0,91429 Max -0,175 -0,048 0,073 0,0166 0,0433 -0,0076 74-1 0,91429 
74 1,37143 Max -0,175 -0,007411 0,073 0,0166 0,0098 0,0051 74-1 1,37143 
74 1,82857 Max -0,175 0,034 0,073 0,0166 -0,0028 0,0939 74-1 1,82857 
74 2,28571 Max -0,175 0,083 0,073 0,0166 0,0094 0,3603 74-1 2,28571 
74 2,74286 Max -0,175 0,138 0,073 0,0166 0,0216 0,6015 74-1 2,74286 
74 3,2 Max -0,175 0,194 0,073 0,0166 0,0338 0,8174 74-1 3,2 
74 0 Min -0,988 -0,832 -0,027 -0,0029 -0,0516 -1,2248 74-1 0 
74 0,45714 Min -0,988 -0,776 -0,027 -0,0029 -0,0411 -0,8572 74-1 0,45714 
74 0,91429 Min -0,988 -0,721 -0,027 -0,0029 -0,0411 -0,5149 74-1 0,91429 
74 1,37143 Min -0,988 -0,666 -0,027 -0,0029 -0,0411 -0,1979 74-1 1,37143 
74 1,82857 Min -0,988 -0,611 -0,027 -0,0029 -0,0411 -0,1444 74-1 1,82857 
74 2,28571 Min -0,988 -0,555 -0,027 -0,0029 -0,0573 -0,1697 74-1 2,28571 
74 2,74286 Min -0,988 -0,5 -0,027 -0,0029 -0,0909 -0,2203 74-1 2,74286 
74 3,2 Min -0,988 -0,445 -0,027 -0,0029 -0,1244 -0,2961 74-1 3,2 
75 0 Max -0,175 -0,135 0,239 0,0207 0,3895 -0,0969 75-1 0 
75 0,45714 Max -0,175 -0,094 0,239 0,0207 0,2803 -0,0445 75-1 0,45714 
75 0,91429 Max -0,175 -0,053 0,239 0,0207 0,171 -0,0108 75-1 0,91429 
75 1,37143 Max -0,175 -0,012 0,239 0,0207 0,0618 0,0041 75-1 1,37143 
75 1,82857 Max -0,175 0,029 0,239 0,0207 0,0322 0,0869 75-1 1,82857 
75 2,28571 Max -0,175 0,083 0,239 0,0207 0,0322 0,3404 75-1 2,28571 
75 2,74286 Max -0,175 0,138 0,239 0,0207 0,0391 0,5686 75-1 2,74286 
75 3,2 Max -0,175 0,194 0,239 0,0207 0,0512 0,7715 75-1 3,2 
75 0 Min -0,987 -0,803 -0,026 -0,0027 -0,0331 -1,1797 75-1 0 
75 0,45714 Min -0,987 -0,748 -0,026 -0,0027 -0,0211 -0,8251 75-1 0,45714 
75 0,91429 Min -0,987 -0,693 -0,026 -0,0027 -0,009 -0,4958 75-1 0,91429 
75 1,37143 Min -0,987 -0,637 -0,026 -0,0027 0,0011 -0,1918 75-1 1,37143 
75 1,82857 Min -0,987 -0,582 -0,026 -0,0027 -0,0474 -0,144 75-1 1,82857 
75 2,28571 Min -0,987 -0,527 -0,026 -0,0027 -0,1566 -0,1693 75-1 2,28571 
75 2,74286 Min -0,987 -0,472 -0,026 -0,0027 -0,2658 -0,2198 75-1 2,74286 
75 3,2 Min -0,987 -0,416 -0,026 -0,0027 -0,3751 -0,2957 75-1 3,2 
76 0 Max -0,128 -0,13 0,132 0,0117 0,2085 -0,0839 76-1 0 
76 0,45714 Max -0,128 -0,089 0,132 0,0117 0,1483 -0,0337 76-1 0,45714 
76 0,91429 Max -0,128 -0,048 0,132 0,0117 0,0882 -0,0023 76-1 0,91429 
76 1,37143 Max -0,128 -0,007405 0,132 0,0117 0,028 0,0105 76-1 1,37143 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
76 1,82857 Max -0,128 0,034 0,132 0,0117 0,0016 0,0763 76-1 1,82857 
76 2,28571 Max -0,128 0,083 0,132 0,0117 0,0091 0,3141 76-1 2,28571 
76 2,74286 Max -0,128 0,138 0,132 0,0117 0,0166 0,5266 76-1 2,74286 
76 3,2 Max -0,128 0,194 0,132 0,0117 0,0241 0,7138 76-1 3,2 
76 0 Min -0,938 -0,769 -0,016 -0,0014 -0,0284 -1,1277 76-1 0 
76 0,45714 Min -0,938 -0,714 -0,016 -0,0014 -0,0209 -0,7888 76-1 0,45714 
76 0,91429 Min -0,938 -0,658 -0,016 -0,0014 -0,0134 -0,4752 76-1 0,91429 
76 1,37143 Min -0,938 -0,603 -0,016 -0,0014 -0,0077 -0,1868 76-1 1,37143 
76 1,82857 Min -0,938 -0,548 -0,016 -0,0014 -0,0321 -0,1346 76-1 1,82857 
76 2,28571 Min -0,938 -0,493 -0,016 -0,0014 -0,0923 -0,1599 76-1 2,28571 
76 2,74286 Min -0,938 -0,437 -0,016 -0,0014 -0,1524 -0,2104 76-1 2,74286 
76 3,2 Min -0,938 -0,382 -0,016 -0,0014 -0,2126 -0,2863 76-1 3,2 
77 0 Max -0,138 -0,125 0,013 0,000709 0,0215 -0,0763 77-1 0 
77 0,45714 Max -0,138 -0,084 0,013 0,000709 0,0154 -0,0287 77-1 0,45714 
77 0,91429 Max -0,138 -0,043 0,013 0,000709 0,0092 0,000187 77-1 0,91429 
77 1,37143 Max -0,138 -0,001718 0,013 0,000709 0,0031 0,0103 77-1 1,37143 
77 1,82857 Max -0,138 0,039 0,013 0,000709 0,000896 0,0752 77-1 1,82857 
77 2,28571 Max -0,138 0,083 0,013 0,000709 0,0027 0,3164 77-1 2,28571 
77 2,74286 Max -0,138 0,138 0,013 0,000709 0,0045 0,5324 77-1 2,74286 
77 3,2 Max -0,138 0,194 0,013 0,000709 0,0063 0,7231 77-1 3,2 
77 0 Min -0,949 -0,777 -0,003922 -0,000165 -0,0063 -1,1427 77-1 0 
77 0,45714 Min -0,949 -0,721 -0,003922 -0,000165 -0,0045 -0,8003 77-1 0,45714 
77 0,91429 Min -0,949 -0,666 -0,003922 -0,000165 -0,0027 -0,4832 77-1 0,91429 
77 1,37143 Min -0,949 -0,611 -0,003922 -0,000165 -0,000897 -0,1914 77-1 1,37143 
77 1,82857 Min -0,949 -0,555 -0,003922 -0,000165 -0,0031 -0,1403 77-1 1,82857 
77 2,28571 Min -0,949 -0,5 -0,003922 -0,000165 -0,0092 -0,1656 77-1 2,28571 
77 2,74286 Min -0,949 -0,445 -0,003922 -0,000165 -0,0154 -0,2162 77-1 2,74286 
77 3,2 Min -0,949 -0,39 -0,003922 -0,000165 -0,0215 -0,292 77-1 3,2 
78 0 Max -0,128 -0,124 0,008525 0,0011 0,0158 -0,0737 78-1 0 
78 0,45714 Max -0,128 -0,083 0,008525 0,0011 0,0119 -0,0264 78-1 0,45714 
78 0,91429 Max -0,128 -0,042 0,008525 0,0011 0,008 0,0021 78-1 0,91429 
78 1,37143 Max -0,128 -0,000987 0,008525 0,0011 0,0077 0,0119 78-1 1,37143 
78 1,82857 Max -0,128 0,04 0,008525 0,0011 0,0233 0,0783 78-1 1,82857 
78 2,28571 Max -0,128 0,083 0,008525 0,0011 0,0659 0,3201 78-1 2,28571 
78 2,74286 Max -0,128 0,138 0,008525 0,0011 0,1085 0,5366 78-1 2,74286 
78 3,2 Max -0,128 0,194 0,008525 0,0011 0,1511 0,7278 78-1 3,2 
78 0 Min -0,938 -0,778 -0,093 -0,0095 -0,147 -1,1416 78-1 0 
78 0,45714 Min -0,938 -0,722 -0,093 -0,0095 -0,1044 -0,7987 78-1 0,45714 
78 0,91429 Min -0,938 -0,667 -0,093 -0,0095 -0,0618 -0,4811 78-1 0,91429 
78 1,37143 Min -0,938 -0,612 -0,093 -0,0095 -0,0193 -0,1887 78-1 1,37143 
78 1,82857 Min -0,938 -0,557 -0,093 -0,0095 0,000189 -0,1346 78-1 1,82857 
78 2,28571 Min -0,938 -0,501 -0,093 -0,0095 -0,0037 -0,1599 78-1 2,28571 
78 2,74286 Min -0,938 -0,446 -0,093 -0,0095 -0,0076 -0,2104 78-1 2,74286 
78 3,2 Min -0,938 -0,391 -0,093 -0,0095 -0,0115 -0,2863 78-1 3,2 
79 0 Max -0,175 -0,126 0,016 0,0018 0,0162 -0,082 79-1 0 
79 0,45714 Max -0,175 -0,085 0,016 0,0018 0,009 -0,0338 79-1 0,45714 
79 0,91429 Max -0,175 -0,044 0,016 0,0018 0,0018 -0,0044 79-1 0,91429 
79 1,37143 Max -0,175 -0,0029 0,016 0,0018 -0,0011 0,0063 79-1 1,37143 
79 1,82857 Max -0,175 0,038 0,016 0,0018 0,0297 0,0925 79-1 1,82857 
79 2,28571 Max -0,175 0,083 0,016 0,0018 0,1034 0,3574 79-1 2,28571 
79 2,74286 Max -0,175 0,138 0,016 0,0018 0,1771 0,597 79-1 2,74286 
79 3,2 Max -0,175 0,194 0,016 0,0018 0,2509 0,8113 79-1 3,2 
79 0 Min -0,988 -0,828 -0,161 -0,0135 -0,2652 -1,2198 79-1 0 
79 0,45714 Min -0,988 -0,773 -0,161 -0,0135 -0,1915 -0,8538 79-1 0,45714 
79 0,91429 Min -0,988 -0,718 -0,161 -0,0135 -0,1178 -0,5131 79-1 0,91429 
79 1,37143 Min -0,988 -0,662 -0,161 -0,0135 -0,044 -0,1977 79-1 1,37143 
79 1,82857 Min -0,988 -0,607 -0,161 -0,0135 -0,0322 -0,144 79-1 1,82857 
79 2,28571 Min -0,988 -0,552 -0,161 -0,0135 -0,0322 -0,1693 79-1 2,28571 
79 2,74286 Min -0,988 -0,496 -0,161 -0,0135 -0,0322 -0,2198 79-1 2,74286 
79 3,2 Min -0,988 -0,441 -0,161 -0,0135 -0,0342 -0,2956 79-1 3,2 
80 0 Max -0,175 -0,129 0,058 0,0019 0,1001 -0,0868 80-1 0 
80 0,45714 Max -0,175 -0,088 0,058 0,0019 0,0735 -0,0373 80-1 0,45714 
80 0,91429 Max -0,175 -0,047 0,058 0,0019 0,0469 -0,0066 80-1 0,91429 
80 1,37143 Max -0,175 -0,005811 0,058 0,0019 0,0411 0,0055 80-1 1,37143 
80 1,82857 Max -0,175 0,035 0,058 0,0019 0,0411 0,0949 80-1 1,82857 
80 2,28571 Max -0,175 0,083 0,058 0,0019 0,0411 0,3629 80-1 2,28571 
80 2,74286 Max -0,175 0,138 0,058 0,0019 0,0411 0,6057 80-1 2,74286 
80 3,2 Max -0,175 0,194 0,058 0,0019 0,0411 0,8232 80-1 3,2 
80 0 Min -0,987 -0,835 -0,00968 -0,000457 -0,0066 -1,2301 80-1 0 
80 0,45714 Min -0,987 -0,78 -0,00968 -0,000457 -0,0021 -0,8609 80-1 0,45714 
80 0,91429 Min -0,987 -0,725 -0,00968 -0,000457 0,0023 -0,517 80-1 0,91429 
80 1,37143 Min -0,987 -0,669 -0,00968 -0,000457 0,0067 -0,1984 80-1 1,37143 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
80 1,82857 Min -0,987 -0,614 -0,00968 -0,000457 -0,0063 -0,1444 80-1 1,82857 
80 2,28571 Min -0,987 -0,559 -0,00968 -0,000457 -0,0329 -0,1697 80-1 2,28571 
80 2,74286 Min -0,987 -0,503 -0,00968 -0,000457 -0,0595 -0,2203 80-1 2,74286 
80 3,2 Min -0,987 -0,448 -0,00968 -0,000457 -0,0861 -0,2961 80-1 3,2 
81 0 Max -0,1 -0,132 0,00826 0,000551 0,0116 -0,0869 81-1 0 
81 0,45714 Max -0,1 -0,091 0,00826 0,000551 0,0078 -0,0357 81-1 0,45714 
81 0,91429 Max -0,1 -0,05 0,00826 0,000551 0,004 -0,0033 81-1 0,91429 
81 1,37143 Max -0,1 -0,009513 0,00826 0,000551 0,000257 0,0121 81-1 1,37143 
81 1,82857 Max -0,1 0,031 0,00826 0,000551 0,000251 0,0789 81-1 1,82857 
81 2,28571 Max -0,1 0,083 0,00826 0,000551 0,004 0,3225 81-1 2,28571 
81 2,74286 Max -0,1 0,138 0,00826 0,000551 0,0078 0,5409 81-1 2,74286 
81 3,2 Max -0,1 0,194 0,00826 0,000551 0,0116 0,734 81-1 3,2 
81 0 Min -0,934 -0,782 -0,008252 -0,000397 -0,0148 -1,1486 81-1 0 
81 0,45714 Min -0,934 -0,727 -0,008252 -0,000397 -0,0111 -0,8038 81-1 0,45714 
81 0,91429 Min -0,934 -0,671 -0,008252 -0,000397 -0,0087 -0,4843 81-1 0,91429 
81 1,37143 Min -0,934 -0,616 -0,008252 -0,000397 -0,0087 -0,1901 81-1 1,37143 
81 1,82857 Min -0,934 -0,561 -0,008252 -0,000397 -0,0087 -0,1297 81-1 1,82857 
81 2,28571 Min -0,934 -0,505 -0,008252 -0,000397 -0,0087 -0,155 81-1 2,28571 
81 2,74286 Min -0,934 -0,45 -0,008252 -0,000397 -0,0111 -0,2056 81-1 2,74286 
81 3,2 Min -0,934 -0,395 -0,008252 -0,000397 -0,0148 -0,2814 81-1 3,2 
82 0 Max -0,145 -0,133 0,008544 0,000669 0,0118 -0,0912 82-1 0 
82 0,45714 Max -0,145 -0,092 0,008544 0,000669 0,0079 -0,0396 82-1 0,45714 
82 0,91429 Max -0,145 -0,051 0,008544 0,000669 0,004 -0,0067 82-1 0,91429 
82 1,37143 Max -0,145 -0,011 0,008544 0,000669 5,46E-05 0,0077 82-1 1,37143 
82 1,82857 Max -0,145 0,03 0,008544 0,000669 0,0144 0,0726 82-1 1,82857 
82 2,28571 Max -0,145 0,083 0,008544 0,000669 0,0597 0,3088 82-1 2,28571 
82 2,74286 Max -0,145 0,138 0,008544 0,000669 0,1051 0,5198 82-1 2,74286 
82 3,2 Max -0,145 0,194 0,008544 0,000669 0,1504 0,7054 82-1 3,2 
82 0 Min -0,977 -0,766 -0,099 -0,0069 -0,167 -1,125 82-1 0 
82 0,45714 Min -0,977 -0,71 -0,099 -0,0069 -0,1217 -0,7877 82-1 0,45714 
82 0,91429 Min -0,977 -0,655 -0,099 -0,0069 -0,0763 -0,4756 82-1 0,91429 
82 1,37143 Min -0,977 -0,6 -0,099 -0,0069 -0,031 -0,1889 82-1 1,37143 
82 1,82857 Min -0,977 -0,544 -0,099 -0,0069 -0,0066 -0,1397 82-1 1,82857 
82 2,28571 Min -0,977 -0,489 -0,099 -0,0069 -0,0078 -0,1649 82-1 2,28571 
82 2,74286 Min -0,977 -0,434 -0,099 -0,0069 -0,0117 -0,2155 82-1 2,74286 
82 3,2 Min -0,977 -0,378 -0,099 -0,0069 -0,0156 -0,2913 82-1 3,2 
83 0 Max -0,117 -0,134 0,00658 0,0011 0,0271 -0,0843 83-1 0 
83 0,45714 Max -0,117 -0,093 0,00658 0,0011 0,0271 -0,0324 83-1 0,45714 
83 0,91429 Max -0,117 -0,052 0,00658 0,0011 0,0271 0,000724 83-1 0,91429 
83 1,37143 Max -0,117 -0,011 0,00658 0,0011 0,0271 0,0152 83-1 1,37143 
83 1,82857 Max -0,117 0,03 0,00658 0,0011 0,0844 0,0673 83-1 1,82857 
83 2,28571 Max -0,117 0,083 0,00658 0,0011 0,1582 0,2785 83-1 2,28571 
83 2,74286 Max -0,117 0,138 0,00658 0,0011 0,232 0,4644 83-1 2,74286 
83 3,2 Max -0,117 0,194 0,00658 0,0011 0,3058 0,625 83-1 3,2 
83 0 Min -0,695 -0,711 -0,161 -0,0119 -0,2108 -1,0301 83-1 0 
83 0,45714 Min -0,695 -0,655 -0,161 -0,0119 -0,137 -0,7178 83-1 0,45714 
83 0,91429 Min -0,695 -0,6 -0,161 -0,0119 -0,0632 -0,4308 83-1 0,91429 
83 1,37143 Min -0,695 -0,545 -0,161 -0,0119 0,0058 -0,1691 83-1 1,37143 
83 1,82857 Min -0,695 -0,49 -0,161 -0,0119 0,0061 -0,1111 83-1 1,82857 
83 2,28571 Min -0,695 -0,434 -0,161 -0,0119 0,0031 -0,1364 83-1 2,28571 
83 2,74286 Min -0,695 -0,379 -0,161 -0,0119 5,74E-05 -0,187 83-1 2,74286 
83 3,2 Min -0,695 -0,324 -0,161 -0,0119 -0,003 -0,2628 83-1 3,2 
84 0 Max 13,888 -0,297 0,078 -0,0186 0,0788 -0,0801 84-1 0 
84 0,42687 Max 13,888 -0,258 0,078 -0,0186 0,0536 0,0663 84-1 0,42687 
84 0,85375 Max 13,888 -0,22 0,078 -0,0186 0,0298 0,3225 84-1 0,85375 
84 1,28062 Max 13,888 -0,182 0,078 -0,0186 0,0106 0,6722 84-1 1,28062 
84 1,7075 Max 13,888 -0,144 0,078 -0,0186 0,007 0,9999 84-1 1,7075 
84 2,13437 Max 13,888 -0,105 0,078 -0,0186 0,0034 1,3055 84-1 2,13437 
84 2,56125 Max 13,888 -0,059 0,078 -0,0186 -0,000222 1,589 84-1 2,56125 
84 2,56125 Max 13,856 0,738 0,07 0,1505 0,0986 1,4391 84-2 0 
84 2,98812 Max 13,856 0,79 0,07 0,1505 0,0689 1,1131 84-2 0,42687 
84 3,415 Max 13,856 0,841 0,07 0,1505 0,0391 0,765 84-2 0,85375 
84 3,84187 Max 13,856 0,893 0,07 0,1505 0,0093 0,3949 84-2 1,28062 
84 4,26875 Max 13,856 0,944 0,07 0,1505 -0,0014 0,0236 84-2 1,7075 
84 4,69562 Max 13,856 0,996 0,07 0,1505 -0,0045 -0,0973 84-2 2,13437 
84 5,1225 Max 13,856 1,048 0,07 0,1505 -0,007 -0,2304 84-2 2,56125 
84 0 Min 1,62 -0,948 0,005485 -0,0698 0,0068 -0,443 84-1 0 
84 0,42687 Min 1,62 -0,897 0,005485 -0,0698 0,0044 -0,0492 84-1 0,42687 
84 0,85375 Min 1,62 -0,845 0,005485 -0,0698 -0,0223 0,1029 84-1 0,85375 
84 1,28062 Min 1,62 -0,793 0,005485 -0,0698 -0,0558 0,189 84-1 1,28062 
84 1,7075 Min 1,62 -0,742 0,005485 -0,0698 -0,0893 0,2587 84-1 1,7075 
84 2,13437 Min 1,62 -0,69 0,005485 -0,0698 -0,1228 0,3122 84-1 2,13437 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
84 2,56125 Min 1,62 -0,638 0,005485 -0,0698 -0,1563 0,3493 84-1 2,56125 
84 2,56125 Min 1,614 0,095 -0,012 0,033 -0,0728 0,3051 84-2 0 
84 2,98812 Min 1,614 0,133 -0,012 0,033 -0,0678 0,2563 84-2 0,42687 
84 3,415 Min 1,614 0,172 -0,012 0,033 -0,0627 0,1911 84-2 0,85375 
84 3,84187 Min 1,614 0,21 -0,012 0,033 -0,0577 0,1095 84-2 1,28062 
84 4,26875 Min 1,614 0,248 -0,012 0,033 -0,0526 0,0028 84-2 1,7075 
84 4,69562 Min 1,614 0,286 -0,012 0,033 -0,0502 -0,4114 84-2 2,13437 
84 5,1225 Min 1,614 0,325 -0,012 0,033 -0,0799 -0,8476 84-2 2,56125 
85 0 Max 13,887 -0,297 0,03 0,0699 -0,0068 -0,1053 85-1 0 
85 0,42687 Max 13,887 -0,258 0,03 0,0699 -0,0045 0,0138 85-1 0,42687 
85 0,85375 Max 13,887 -0,22 0,03 0,0699 -8,19E-05 0,3224 85-1 0,85375 
85 1,28062 Max 13,887 -0,182 0,03 0,0699 0,0105 0,6721 85-1 1,28062 
85 1,7075 Max 13,887 -0,144 0,03 0,0699 0,0252 0,9997 85-1 1,7075 
85 2,13437 Max 13,887 -0,105 0,03 0,0699 0,0506 1,3053 85-1 2,13437 
85 2,56125 Max 13,887 -0,065 0,03 0,0699 0,0761 1,5889 85-1 2,56125 
85 2,56125 Max 13,856 0,738 -0,005799 -0,033 -0,0078 1,4389 85-2 0 
85 2,98812 Max 13,856 0,789 -0,005799 -0,033 -0,0054 1,1129 85-2 0,42687 
85 3,415 Max 13,856 0,841 -0,005799 -0,033 -0,0021 0,7649 85-2 0,85375 
85 3,84187 Max 13,856 0,893 -0,005799 -0,033 0,0038 0,3948 85-2 1,28062 
85 4,26875 Max 13,856 0,944 -0,005799 -0,033 0,0207 0,0314 85-2 1,7075 
85 4,69562 Max 13,856 0,996 -0,005799 -0,033 0,0503 -0,0917 85-2 2,13437 
85 5,1225 Max 13,856 1,048 -0,005799 -0,033 0,0799 -0,2304 85-2 2,56125 
85 0 Min 1,62 -0,948 -0,06 0,0278 -0,0788 -0,4431 85-1 0 
85 0,42687 Min 1,62 -0,897 -0,06 0,0278 -0,0572 -0,0493 85-1 0,42687 
85 0,85375 Min 1,62 -0,845 -0,06 0,0278 -0,0699 0,0917 85-1 0,85375 
85 1,28062 Min 1,62 -0,793 -0,06 0,0278 -0,0826 0,1889 85-1 1,28062 
85 1,7075 Min 1,62 -0,742 -0,06 0,0278 -0,0953 0,2587 85-1 1,7075 
85 2,13437 Min 1,62 -0,69 -0,06 0,0278 -0,1081 0,3121 85-1 2,13437 
85 2,56125 Min 1,62 -0,638 -0,06 0,0278 -0,1208 0,3493 85-1 2,56125 
85 2,56125 Min 1,614 0,056 -0,082 -0,1505 -0,1648 0,3034 85-2 0 
85 2,98812 Min 1,614 0,108 -0,082 -0,1505 -0,1297 0,2562 85-2 0,42687 
85 3,415 Min 1,614 0,159 -0,082 -0,1505 -0,0946 0,1911 85-2 0,85375 
85 3,84187 Min 1,614 0,21 -0,082 -0,1505 -0,0595 0,1095 85-2 1,28062 
85 4,26875 Min 1,614 0,248 -0,082 -0,1505 -0,0244 0,0027 85-2 1,7075 
85 4,69562 Min 1,614 0,286 -0,082 -0,1505 0,0045 -0,4114 85-2 2,13437 
85 5,1225 Min 1,614 0,325 -0,082 -0,1505 0,007 -0,8476 85-2 2,56125 
86 0 Max 29,625 -0,313 0,148 0,1898 0,1979 -0,2192 86-1 0 
86 0,42687 Max 29,625 -0,275 0,148 0,1898 0,1349 -0,0772 86-1 0,42687 
86 0,85375 Max 29,625 -0,237 0,148 0,1898 0,0719 0,0426 86-1 0,85375 
86 1,28062 Max 29,625 -0,199 0,148 0,1898 0,0581 0,3097 86-1 1,28062 
86 1,7075 Max 29,625 -0,152 0,148 0,1898 0,0565 0,6626 86-1 1,7075 
86 2,13437 Max 29,625 -0,1 0,148 0,1898 0,0549 0,9935 86-1 2,13437 
86 2,56125 Max 29,625 -0,048 0,148 0,1898 0,0533 1,3023 86-1 2,56125 
86 2,56125 Max 29,633 0,679 0,149 0,1434 0,1836 1,3342 86-2 0 
86 2,98812 Max 29,633 0,73 0,149 0,1434 0,1201 1,0334 86-2 0,42687 
86 3,415 Max 29,633 0,782 0,149 0,1434 0,0565 0,7106 86-2 0,85375 
86 3,84187 Max 29,633 0,834 0,149 0,1434 0,0143 0,3658 86-2 1,28062 
86 4,26875 Max 29,633 0,885 0,149 0,1434 -0,0057 0,0182 86-2 1,7075 
86 4,69562 Max 29,633 0,937 0,149 0,1434 -0,0071 -0,091 86-2 2,13437 
86 5,1225 Max 29,633 0,989 0,149 0,1434 -0,0086 -0,2144 86-2 2,56125 
86 0 Min 1,005 -1,007 0,003721 0,0459 0,0087 -0,8812 86-1 0 
86 0,42687 Min 1,005 -0,956 0,003721 0,0459 0,006 -0,4622 86-1 0,42687 
86 0,85375 Min 1,005 -0,904 0,003721 0,0459 0,0032 -0,0652 86-1 0,85375 
86 1,28062 Min 1,005 -0,853 0,003721 0,0459 -0,0038 0,0828 86-1 1,28062 
86 1,7075 Min 1,005 -0,801 0,003721 0,0459 -0,0541 0,1595 86-1 1,7075 
86 2,13437 Min 1,005 -0,749 0,003721 0,0459 -0,1171 0,2199 86-1 2,13437 
86 2,56125 Min 1,005 -0,698 0,003721 0,0459 -0,1801 0,2639 86-1 2,56125 
86 2,56125 Min 1,01 0,079 -0,047 0,0316 -0,1839 0,2679 86-2 0 
86 2,98812 Min 1,01 0,117 -0,047 0,0316 -0,1637 0,2243 86-2 0,42687 
86 3,415 Min 1,01 0,155 -0,047 0,0316 -0,1436 0,1645 86-2 0,85375 
86 3,84187 Min 1,01 0,194 -0,047 0,0316 -0,1234 0,0883 86-2 1,28062 
86 4,26875 Min 1,01 0,232 -0,047 0,0316 -0,1032 -0,0097 86-2 1,7075 
86 4,69562 Min 1,01 0,27 -0,047 0,0316 -0,134 -0,39 86-2 2,13437 
86 5,1225 Min 1,01 0,308 -0,047 0,0316 -0,1975 -0,8009 86-2 2,56125 
87 0 Max 29,624 -0,313 -0,006448 -0,0459 -0,0087 -0,2362 87-1 0 
87 0,42687 Max 29,624 -0,275 -0,006448 -0,0459 -0,006 -0,1106 87-1 0,42687 
87 0,85375 Max 29,624 -0,237 -0,006448 -0,0459 0,0174 -0,0013 87-1 0,85375 
87 1,28062 Max 29,624 -0,199 -0,006448 -0,0459 0,0563 0,3097 87-1 1,28062 
87 1,7075 Max 29,624 -0,16 -0,006448 -0,0459 0,0953 0,6626 87-1 1,7075 
87 2,13437 Max 29,624 -0,122 -0,006448 -0,0459 0,1342 0,9935 87-1 2,13437 
87 2,56125 Max 29,624 -0,084 -0,006448 -0,0459 0,1792 1,3023 87-1 2,56125 
87 2,56125 Max 29,633 0,679 -0,00339 -0,0323 -0,00011 1,3342 87-2 0 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
87 2,98812 Max 29,633 0,73 -0,00339 -0,0323 0,0013 1,0334 87-2 0,42687 
87 3,415 Max 29,633 0,782 -0,00339 -0,0323 0,006 0,7106 87-2 0,85375 
87 3,84187 Max 29,633 0,834 -0,00339 -0,0323 0,018 0,3658 87-2 1,28062 
87 4,26875 Max 29,633 0,885 -0,00339 -0,0323 0,0706 0,0609 87-2 1,7075 
87 4,69562 Max 29,633 0,937 -0,00339 -0,0323 0,1341 -0,0587 87-2 2,13437 
87 5,1225 Max 29,633 0,988 -0,00339 -0,0323 0,1976 -0,2004 87-2 2,56125 
87 0 Min 1,005 -1,007 -0,147 -0,1898 -0,1979 -0,8813 87-1 0 
87 0,42687 Min 1,005 -0,956 -0,147 -0,1898 -0,1351 -0,4623 87-1 0,42687 
87 0,85375 Min 1,005 -0,904 -0,147 -0,1898 -0,0722 -0,0653 87-1 0,85375 
87 1,28062 Min 1,005 -0,853 -0,147 -0,1898 -0,0094 0,0828 87-1 1,28062 
87 1,7075 Min 1,005 -0,801 -0,147 -0,1898 0,0023 0,1595 87-1 1,7075 
87 2,13437 Min 1,005 -0,749 -0,147 -0,1898 0,005 0,2199 87-1 2,13437 
87 2,56125 Min 1,005 -0,698 -0,147 -0,1898 0,0078 0,2639 87-1 2,56125 
87 2,56125 Min 1,01 0,048 -0,149 -0,1434 -0,303 0,2679 87-2 0 
87 2,98812 Min 1,01 0,1 -0,149 -0,1434 -0,2423 0,2243 87-2 0,42687 
87 3,415 Min 1,01 0,151 -0,149 -0,1434 -0,1817 0,1645 87-2 0,85375 
87 3,84187 Min 1,01 0,194 -0,149 -0,1434 -0,121 0,0883 87-2 1,28062 
87 4,26875 Min 1,01 0,232 -0,149 -0,1434 -0,0603 -0,0042 87-2 1,7075 
87 4,69562 Min 1,01 0,27 -0,149 -0,1434 0,000335 -0,3899 87-2 2,13437 
87 5,1225 Min 1,01 0,308 -0,149 -0,1434 0,0086 -0,8009 87-2 2,56125 
88 0 Max 17,591 -0,31 0,089 0,133 0,1066 -0,2114 88-1 0 
88 0,42687 Max 17,591 -0,271 0,089 0,133 0,0686 -0,0733 88-1 0,42687 
88 0,85375 Max 17,591 -0,233 0,089 0,133 0,095 0,0478 88-1 0,85375 
88 1,28062 Max 17,591 -0,195 0,089 0,133 0,1221 0,3884 88-1 1,28062 
88 1,7075 Max 17,591 -0,155 0,089 0,133 0,1493 0,7345 88-1 1,7075 
88 2,13437 Max 17,591 -0,103 0,089 0,133 0,1764 1,0586 88-1 2,13437 
88 2,56125 Max 17,591 -0,051 0,089 0,133 0,2036 1,3606 88-1 2,56125 
88 2,56125 Max 17,599 0,695 0,069 0,1475 0,0714 1,3518 88-2 0 
88 2,98812 Max 17,599 0,746 0,069 0,1475 0,045 1,0442 88-2 0,42687 
88 3,415 Max 17,599 0,798 0,069 0,1475 0,0302 0,7147 88-2 0,85375 
88 3,84187 Max 17,599 0,85 0,069 0,1475 0,0155 0,363 88-2 1,28062 
88 4,26875 Max 17,599 0,901 0,069 0,1475 0,0111 0,0232 88-2 1,7075 
88 4,69562 Max 17,599 0,953 0,069 0,1475 0,0295 -0,0883 88-2 2,13437 
88 5,1225 Max 17,599 1,004 0,069 0,1475 0,0479 -0,2134 88-2 2,56125 
88 0 Min -6,941 -0,992 -0,064 0,029 -0,0479 -0,7821 88-1 0 
88 0,42687 Min -6,941 -0,94 -0,064 0,029 -0,0333 -0,3699 88-1 0,42687 
88 0,85375 Min -6,941 -0,888 -0,064 0,029 -0,0188 0,009 88-1 0,85375 
88 1,28062 Min -6,941 -0,837 -0,064 0,029 -0,0182 0,102 88-1 1,28062 
88 1,7075 Min -6,941 -0,785 -0,064 0,029 -0,0451 0,1788 88-1 1,7075 
88 2,13437 Min -6,941 -0,733 -0,064 0,029 -0,0831 0,2392 88-1 2,13437 
88 2,56125 Min -6,941 -0,682 -0,064 0,029 -0,121 0,2833 88-1 2,56125 
88 2,56125 Min -6,936 0,083 -0,081 0,0261 -0,253 0,2856 88-2 0 
88 2,98812 Min -6,936 0,121 -0,081 0,0261 -0,2184 0,2407 88-2 0,42687 
88 3,415 Min -6,936 0,159 -0,081 0,0261 -0,1838 0,1795 88-2 0,85375 
88 3,84187 Min -6,936 0,197 -0,081 0,0261 -0,1492 0,1003 88-2 1,28062 
88 4,26875 Min -6,936 0,236 -0,081 0,0261 -0,1147 -0,0212 88-2 1,7075 
88 4,69562 Min -6,936 0,274 -0,081 0,0261 -0,0801 -0,4063 88-2 2,13437 
88 5,1225 Min -6,936 0,312 -0,081 0,0261 -0,1066 -0,8241 88-2 2,56125 
89 0 Max 17,59 -0,31 0,034 -0,029 0,0479 -0,2114 89-1 0 
89 0,42687 Max 17,59 -0,271 0,034 -0,029 0,0333 -0,0863 89-1 0,42687 
89 0,85375 Max 17,59 -0,233 0,034 -0,029 0,069 0,0276 89-1 0,85375 
89 1,28062 Max 17,59 -0,195 0,034 -0,029 0,1245 0,3885 89-1 1,28062 
89 1,7075 Max 17,59 -0,157 0,034 -0,029 0,1799 0,7346 89-1 1,7075 
89 2,13437 Max 17,59 -0,118 0,034 -0,029 0,2354 1,0587 89-1 2,13437 
89 2,56125 Max 17,59 -0,08 0,034 -0,029 0,2908 1,3607 89-1 2,56125 
89 2,56125 Max 17,6 0,695 0,043 -0,0261 0,0625 1,3518 89-2 0 
89 2,98812 Max 17,6 0,746 0,043 -0,0261 0,0441 1,0443 89-2 0,42687 
89 3,415 Max 17,6 0,798 0,043 -0,0261 0,0257 0,7147 89-2 0,85375 
89 3,84187 Max 17,6 0,85 0,043 -0,0261 0,0252 0,3631 89-2 1,28062 
89 4,26875 Max 17,6 0,901 0,043 -0,0261 0,0473 0,0663 89-2 1,7075 
89 4,69562 Max 17,6 0,953 0,043 -0,0261 0,077 -0,0587 89-2 2,13437 
89 5,1225 Max 17,6 1,004 0,043 -0,0261 0,1066 -0,2058 89-2 2,56125 
89 0 Min -6,942 -0,992 -0,13 -0,133 -0,1066 -0,7821 89-1 0 
89 0,42687 Min -6,942 -0,94 -0,13 -0,133 -0,0687 -0,3699 89-1 0,42687 
89 0,85375 Min -6,942 -0,888 -0,13 -0,133 -0,0309 0,009 89-1 0,85375 
89 1,28062 Min -6,942 -0,837 -0,13 -0,133 -0,0146 0,102 89-1 1,28062 
89 1,7075 Min -6,942 -0,785 -0,13 -0,133 -0,0104 0,1788 89-1 1,7075 
89 2,13437 Min -6,942 -0,733 -0,13 -0,133 -0,0249 0,2392 89-1 2,13437 
89 2,56125 Min -6,942 -0,682 -0,13 -0,133 -0,0395 0,2833 89-1 2,56125 
89 2,56125 Min -6,936 0,061 -0,135 -0,1475 -0,308 0,2856 89-2 0 
89 2,98812 Min -6,936 0,112 -0,135 -0,1475 -0,2505 0,2407 89-2 0,42687 
89 3,415 Min -6,936 0,159 -0,135 -0,1475 -0,1931 0,1795 89-2 0,85375 
89 3,84187 Min -6,936 0,197 -0,135 -0,1475 -0,1357 0,1019 89-2 1,28062 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
89 4,26875 Min -6,936 0,236 -0,135 -0,1475 -0,0782 -0,0106 89-2 1,7075 
89 4,69562 Min -6,936 0,274 -0,135 -0,1475 -0,0295 -0,4063 89-2 2,13437 
89 5,1225 Min -6,936 0,312 -0,135 -0,1475 -0,0479 -0,824 89-2 2,56125 
90 0 Max -6,521 -0,299 -0,012 0,1728 -0,0414 -0,216 90-1 0 
90 0,42687 Max -6,521 -0,26 -0,012 0,1728 0,009 -0,0961 90-1 0,42687 
90 0,85375 Max -6,521 -0,222 -0,012 0,1728 0,0748 0,0147 90-1 0,85375 
90 1,28062 Max -6,521 -0,184 -0,012 0,1728 0,1406 0,3083 90-1 1,28062 
90 1,7075 Max -6,521 -0,146 -0,012 0,1728 0,2064 0,6354 90-1 1,7075 
90 2,13437 Max -6,521 -0,097 -0,012 0,1728 0,2722 0,9405 90-1 2,13437 
90 2,56125 Max -6,521 -0,045 -0,012 0,1728 0,338 1,2236 90-1 2,56125 
90 2,56125 Max -6,47 0,739 -0,019 0,3259 -0,0043 1,1247 90-2 0 
90 2,98812 Max -6,47 0,791 -0,019 0,3259 0,0037 0,7982 90-2 0,42687 
90 3,415 Max -6,47 0,842 -0,019 0,3259 0,0117 0,4497 90-2 0,85375 
90 3,84187 Max -6,47 0,894 -0,019 0,3259 0,0196 0,0791 90-2 1,28062 
90 4,26875 Max -6,47 0,946 -0,019 0,3259 0,0629 -0,0649 90-2 1,7075 
90 4,69562 Max -6,47 0,997 -0,019 0,3259 0,1198 -0,1798 90-2 2,13437 
90 5,1225 Max -6,47 1,049 -0,019 0,3259 0,1767 -0,3109 90-2 2,56125 
90 0 Min -27,4 -0,947 -0,154 0,0402 -0,1759 -0,8054 90-1 0 
90 0,42687 Min -27,4 -0,895 -0,154 0,0402 -0,1204 -0,4121 90-1 0,42687 
90 0,85375 Min -27,4 -0,844 -0,154 0,0402 -0,065 -0,0409 90-1 0,85375 
90 1,28062 Min -27,4 -0,792 -0,154 0,0402 -0,0259 0,0565 90-1 1,28062 
90 1,7075 Min -27,4 -0,741 -0,154 0,0402 -0,0208 0,1329 90-1 1,7075 
90 2,13437 Min -27,4 -0,689 -0,154 0,0402 -0,0156 0,1928 90-1 2,13437 
90 2,56125 Min -27,4 -0,637 -0,154 0,0402 -0,0105 0,2365 90-1 2,56125 
90 2,56125 Min -27,378 0,084 -0,141 0,0817 -0,3156 0,0854 90-2 0 
90 2,98812 Min -27,378 0,122 -0,141 0,0817 -0,2555 0,0415 90-2 0,42687 
90 3,415 Min -27,378 0,16 -0,141 0,0817 -0,1953 -0,0187 90-2 0,85375 
90 3,84187 Min -27,378 0,198 -0,141 0,0817 -0,1352 -0,0952 90-2 1,28062 
90 4,26875 Min -27,378 0,237 -0,141 0,0817 -0,075 -0,3136 90-2 1,7075 
90 4,69562 Min -27,378 0,275 -0,141 0,0817 -0,0149 -0,7282 90-2 2,13437 
90 5,1225 Min -27,378 0,313 -0,141 0,0817 0,0408 -1,1649 90-2 2,56125 
91 0 Max -6,521 -0,299 0,13 -0,0402 0,1759 -0,216 91-1 0 
91 0,42687 Max -6,521 -0,26 0,13 -0,0402 0,1204 -0,0961 91-1 0,42687 
91 0,85375 Max -6,521 -0,222 0,13 -0,0402 0,1192 0,0095 91-1 0,85375 
91 1,28062 Max -6,521 -0,184 0,13 -0,0402 0,1542 0,3083 91-1 1,28062 
91 1,7075 Max -6,521 -0,146 0,13 -0,0402 0,1891 0,6355 91-1 1,7075 
91 2,13437 Max -6,521 -0,107 0,13 -0,0402 0,2241 0,9406 91-1 2,13437 
91 2,56125 Max -6,521 -0,069 0,13 -0,0402 0,2591 1,2236 91-1 2,56125 
91 2,56125 Max -6,471 0,739 0,133 -0,0817 0,1648 1,1248 91-2 0 
91 2,98812 Max -6,471 0,791 0,133 -0,0817 0,1079 0,7983 91-2 0,42687 
91 3,415 Max -6,471 0,842 0,133 -0,0817 0,0527 0,4497 91-2 0,85375 
91 3,84187 Max -6,471 0,894 0,133 -0,0817 0,0198 0,0885 91-2 1,28062 
91 4,26875 Max -6,471 0,946 0,133 -0,0817 -0,000488 -0,0148 91-2 1,7075 
91 4,69562 Max -6,471 0,997 0,133 -0,0817 -0,0208 -0,1402 91-2 2,13437 
91 5,1225 Max -6,471 1,049 0,133 -0,0817 -0,0411 -0,2876 91-2 2,56125 
91 0 Min -27,4 -0,947 -0,082 -0,1728 0,041 -0,8053 91-1 0 
91 0,42687 Min -27,4 -0,895 -0,082 -0,1728 0,023 -0,4121 91-1 0,42687 
91 0,85375 Min -27,4 -0,844 -0,082 -0,1728 0,0034 -0,0408 91-1 0,85375 
91 1,28062 Min -27,4 -0,792 -0,082 -0,1728 -0,0162 0,0565 91-1 1,28062 
91 1,7075 Min -27,4 -0,741 -0,082 -0,1728 -0,0458 0,1329 91-1 1,7075 
91 2,13437 Min -27,4 -0,689 -0,082 -0,1728 -0,1013 0,1929 91-1 2,13437 
91 2,56125 Min -27,4 -0,637 -0,082 -0,1728 -0,1567 0,2365 91-1 2,56125 
91 2,56125 Min -27,378 0,061 -0,059 -0,326 -0,2116 0,0855 91-2 0 
91 2,98812 Min -27,378 0,113 -0,059 -0,326 -0,1866 0,0416 91-2 0,42687 
91 3,415 Min -27,378 0,16 -0,059 -0,326 -0,1615 -0,0187 91-2 0,85375 
91 3,84187 Min -27,378 0,198 -0,059 -0,326 -0,1365 -0,0952 91-2 1,28062 
91 4,26875 Min -27,378 0,237 -0,059 -0,326 -0,1115 -0,3135 91-2 1,7075 
91 4,69562 Min -27,378 0,275 -0,059 -0,326 -0,1198 -0,7282 91-2 2,13437 
91 5,1225 Min -27,378 0,313 -0,059 -0,326 -0,1767 -1,1649 91-2 2,56125 
92 0 Max -6,439 -0,326 -0,016 0,3258 -0,0417 -0,3119 92-1 0 
92 0,42687 Max -6,439 -0,288 -0,016 0,3258 0,0119 -0,1807 92-1 0,42687 
92 0,85375 Max -6,439 -0,25 -0,016 0,3258 0,0787 -0,0657 92-1 0,85375 
92 1,28062 Max -6,439 -0,212 -0,016 0,3258 0,1455 0,1777 92-1 1,28062 
92 1,7075 Max -6,439 -0,165 -0,016 0,3258 0,2123 0,5557 92-1 1,7075 
92 2,13437 Max -6,439 -0,113 -0,016 0,3258 0,2791 0,9117 92-1 2,13437 
92 2,56125 Max -6,439 -0,062 -0,016 0,3258 0,3459 1,2455 92-1 2,56125 
92 2,56125 Max -6,388 0,637 -0,018 0,1707 -0,0025 1,2301 92-2 0 
92 2,98812 Max -6,388 0,688 -0,018 0,1707 0,0053 0,9544 92-2 0,42687 
92 3,415 Max -6,388 0,74 -0,018 0,1707 0,0131 0,6567 92-2 0,85375 
92 3,84187 Max -6,388 0,792 -0,018 0,1707 0,0208 0,337 92-2 1,28062 
92 4,26875 Max -6,388 0,843 -0,018 0,1707 0,0656 0,008 92-2 1,7075 
92 4,69562 Max -6,388 0,895 -0,018 0,1707 0,1118 -0,0955 92-2 2,13437 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
92 5,1225 Max -6,388 0,947 -0,018 0,1707 0,158 -0,2152 92-2 2,56125 
92 0 Min -23,954 -1,066 -0,156 0,0822 -0,1592 -1,1653 92-1 0 
92 0,42687 Min -23,954 -1,015 -0,156 0,0822 -0,1063 -0,7283 92-1 0,42687 
92 0,85375 Min -23,954 -0,963 -0,156 0,0822 -0,0535 -0,3135 92-1 0,85375 
92 1,28062 Min -23,954 -0,911 -0,156 0,0822 -0,0212 0,025 92-1 1,28062 
92 1,7075 Min -23,954 -0,86 -0,156 0,0822 -0,0143 0,1073 92-1 1,7075 
92 2,13437 Min -23,954 -0,808 -0,156 0,0822 -0,0075 0,1722 92-1 2,13437 
92 2,56125 Min -23,954 -0,756 -0,156 0,0822 -0,00061 0,2096 92-1 2,56125 
92 2,56125 Min -23,994 0,069 -0,108 0,0333 -0,2403 0,2498 92-2 0 
92 2,98812 Min -23,994 0,107 -0,108 0,0333 -0,1942 0,2121 92-2 0,42687 
92 3,415 Min -23,994 0,146 -0,108 0,0333 -0,1481 0,1578 92-2 0,85375 
92 3,84187 Min -23,994 0,184 -0,108 0,0333 -0,1021 0,0715 92-2 1,28062 
92 4,26875 Min -23,994 0,222 -0,108 0,0333 -0,056 -0,0378 92-2 1,7075 
92 4,69562 Min -23,994 0,26 -0,108 0,0333 -0,0099 -0,4088 92-2 2,13437 
92 5,1225 Min -23,994 0,299 -0,108 0,0333 0,0361 -0,8018 92-2 2,56125 
93 0 Max -6,44 -0,326 0,124 -0,0822 0,1593 -0,3119 93-1 0 
93 0,42687 Max -6,44 -0,288 0,124 -0,0822 0,1064 -0,1806 93-1 0,42687 
93 0,85375 Max -6,44 -0,25 0,124 -0,0822 0,1096 -0,0657 93-1 0,85375 
93 1,28062 Max -6,44 -0,212 0,124 -0,0822 0,1442 0,1778 93-1 1,28062 
93 1,7075 Max -6,44 -0,173 0,124 -0,0822 0,1787 0,5557 93-1 1,7075 
93 2,13437 Max -6,44 -0,135 0,124 -0,0822 0,2133 0,9117 93-1 2,13437 
93 2,56125 Max -6,44 -0,097 0,124 -0,0822 0,2479 1,2455 93-1 2,56125 
93 2,56125 Max -6,388 0,637 0,108 -0,0394 0,119 1,2301 93-2 0 
93 2,98812 Max -6,388 0,688 0,108 -0,0394 0,0728 0,9544 93-2 0,42687 
93 3,415 Max -6,388 0,74 0,108 -0,0394 0,0274 0,6567 93-2 0,85375 
93 3,84187 Max -6,388 0,792 0,108 -0,0394 0,0103 0,337 93-2 1,28062 
93 4,26875 Max -6,388 0,843 0,108 -0,0394 -0,0067 0,0632 93-2 1,7075 
93 4,69562 Max -6,388 0,895 0,108 -0,0394 -0,0238 -0,059 93-2 2,13437 
93 5,1225 Max -6,388 0,947 0,108 -0,0394 -0,0408 -0,2032 93-2 2,56125 
93 0 Min -23,955 -1,066 -0,081 -0,3258 0,0405 -1,1652 93-1 0 
93 0,42687 Min -23,955 -1,015 -0,081 -0,3258 0,0223 -0,7283 93-1 0,42687 
93 0,85375 Min -23,955 -0,963 -0,081 -0,3258 0,00065 -0,3134 93-1 0,85375 
93 1,28062 Min -23,955 -0,911 -0,081 -0,3258 -0,021 0,025 93-1 1,28062 
93 1,7075 Min -23,955 -0,86 -0,081 -0,3258 -0,0524 0,1073 93-1 1,7075 
93 2,13437 Min -23,955 -0,808 -0,081 -0,3258 -0,1053 0,1732 93-1 2,13437 
93 2,56125 Min -23,955 -0,756 -0,081 -0,3258 -0,1582 0,2229 93-1 2,56125 
93 2,56125 Min -23,994 0,054 -0,043 -0,1707 -0,1681 0,2498 93-2 0 
93 2,98812 Min -23,994 0,106 -0,043 -0,1707 -0,1498 0,2121 93-2 0,42687 
93 3,415 Min -23,994 0,146 -0,043 -0,1707 -0,1316 0,1581 93-2 0,85375 
93 3,84187 Min -23,994 0,184 -0,043 -0,1707 -0,1133 0,0877 93-2 1,28062 
93 4,26875 Min -23,994 0,222 -0,043 -0,1707 -0,095 -0,0378 93-2 1,7075 
93 4,69562 Min -23,994 0,26 -0,043 -0,1707 -0,1118 -0,4088 93-2 2,13437 
93 5,1225 Min -23,994 0,299 -0,043 -0,1707 -0,1579 -0,8018 93-2 2,56125 
94 0 Max 28,608 -0,313 0,128 0,1573 0,1831 -0,2204 94-1 0 
94 0,42687 Max 28,608 -0,275 0,128 0,1573 0,1284 -0,0947 94-1 0,42687 
94 0,85375 Max 28,608 -0,237 0,128 0,1573 0,0931 0,0211 94-1 0,85375 
94 1,28062 Max 28,608 -0,199 0,128 0,1573 0,1257 0,3631 94-1 1,28062 
94 1,7075 Max 28,608 -0,16 0,128 0,1573 0,1584 0,7141 94-1 1,7075 
94 2,13437 Max 28,608 -0,12 0,128 0,1573 0,191 1,043 94-1 2,13437 
94 2,56125 Max 28,608 -0,069 0,128 0,1573 0,2236 1,35 94-1 2,56125 
94 2,56125 Max 28,593 0,683 0,148 0,1402 0,1951 1,3592 94-2 0 
94 2,98812 Max 28,593 0,735 0,148 0,1402 0,132 1,0582 94-2 0,42687 
94 3,415 Max 28,593 0,786 0,148 0,1402 0,069 0,7351 94-2 0,85375 
94 3,84187 Max 28,593 0,838 0,148 0,1402 0,0106 0,3899 94-2 1,28062 
94 4,26875 Max 28,593 0,89 0,148 0,1402 -0,0032 0,023 94-2 1,7075 
94 4,69562 Max 28,593 0,941 0,148 0,1402 -0,017 -0,0892 94-2 2,13437 
94 5,1225 Max 28,593 0,993 0,148 0,1402 -0,0308 -0,2142 94-2 2,56125 
94 0 Min 5,088 -1,007 -0,076 0,0336 0,0279 -0,8389 94-1 0 
94 0,42687 Min 5,088 -0,955 -0,076 0,0336 0,0188 -0,4201 94-1 0,42687 
94 0,85375 Min 5,088 -0,903 -0,076 0,0336 0,0033 -0,0263 94-1 0,85375 
94 1,28062 Min 5,088 -0,852 -0,076 0,0336 -0,0122 0,1033 94-1 1,28062 
94 1,7075 Min 5,088 -0,8 -0,076 0,0336 -0,0359 0,1805 94-1 1,7075 
94 2,13437 Min 5,088 -0,749 -0,076 0,0336 -0,0907 0,2414 94-1 2,13437 
94 2,56125 Min 5,088 -0,697 -0,076 0,0336 -0,1454 0,286 94-1 2,56125 
94 2,56125 Min 5,045 0,081 -0,005628 0,0245 -0,0656 0,2863 94-2 0 
94 2,98812 Min 5,045 0,12 -0,005628 0,0245 -0,0632 0,2433 94-2 0,42687 
94 3,415 Min 5,045 0,158 -0,005628 0,0245 -0,0608 0,1839 94-2 0,85375 
94 3,84187 Min 5,045 0,196 -0,005628 0,0245 -0,0584 0,1082 94-2 1,28062 
94 4,26875 Min 5,045 0,234 -0,005628 0,0245 -0,0572 -0,006 94-2 1,7075 
94 4,69562 Min 5,045 0,273 -0,005628 0,0245 -0,1203 -0,3804 94-2 2,13437 
94 5,1225 Min 5,045 0,311 -0,005628 0,0245 -0,1833 -0,7932 94-2 2,56125 
95 0 Max 28,608 -0,313 -0,006658 -0,0331 -0,0312 -0,2204 95-1 0 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
95 0,42687 Max 28,608 -0,275 -0,006658 -0,0331 0,006 -0,0947 95-1 0,42687 
95 0,85375 Max 28,608 -0,237 -0,006658 -0,0331 0,0602 0,0243 95-1 0,85375 
95 1,28062 Max 28,608 -0,199 -0,006658 -0,0331 0,1145 0,3631 95-1 1,28062 
95 1,7075 Max 28,608 -0,16 -0,006658 -0,0331 0,1688 0,7141 95-1 1,7075 
95 2,13437 Max 28,608 -0,122 -0,006658 -0,0331 0,2231 1,0431 95-1 2,13437 
95 2,56125 Max 28,608 -0,084 -0,006658 -0,0331 0,2773 1,35 95-1 2,56125 
95 2,56125 Max 28,593 0,683 -0,021 -0,0312 -0,0198 1,3592 95-2 0 
95 2,98812 Max 28,593 0,735 -0,021 -0,0312 -0,0107 1,0582 95-2 0,42687 
95 3,415 Max 28,593 0,786 -0,021 -0,0312 -0,0016 0,7351 95-2 0,85375 
95 3,84187 Max 28,593 0,838 -0,021 -0,0312 0,0075 0,3899 95-2 1,28062 
95 4,26875 Max 28,593 0,89 -0,021 -0,0312 0,0572 0,0652 95-2 1,7075 
95 4,69562 Max 28,593 0,941 -0,021 -0,0312 0,1203 -0,0617 95-2 2,13437 
95 5,1225 Max 28,593 0,993 -0,021 -0,0312 0,1834 -0,2107 95-2 2,56125 
95 0 Min 5,087 -1,007 -0,128 -0,1573 -0,1831 -0,8389 95-1 0 
95 0,42687 Min 5,087 -0,955 -0,128 -0,1573 -0,1284 -0,4201 95-1 0,42687 
95 0,85375 Min 5,087 -0,903 -0,128 -0,1573 -0,0736 -0,0263 95-1 0,85375 
95 1,28062 Min 5,087 -0,852 -0,128 -0,1573 -0,0227 0,1033 95-1 1,28062 
95 1,7075 Min 5,087 -0,8 -0,128 -0,1573 -0,0198 0,1805 95-1 1,7075 
95 2,13437 Min 5,087 -0,749 -0,128 -0,1573 -0,017 0,2414 95-1 2,13437 
95 2,56125 Min 5,087 -0,697 -0,128 -0,1573 -0,0141 0,286 95-1 2,56125 
95 2,56125 Min 5,045 0,065 -0,148 -0,1402 -0,1952 0,2863 95-2 0 
95 2,98812 Min 5,045 0,117 -0,148 -0,1402 -0,1321 0,2433 95-2 0,42687 
95 3,415 Min 5,045 0,158 -0,148 -0,1402 -0,0935 0,1839 95-2 0,85375 
95 3,84187 Min 5,045 0,196 -0,148 -0,1402 -0,0639 0,1082 95-2 1,28062 
95 4,26875 Min 5,045 0,234 -0,148 -0,1402 -0,0342 0,0104 95-2 1,7075 
95 4,69562 Min 5,045 0,273 -0,148 -0,1402 -0,0046 -0,3804 95-2 2,13437 
95 5,1225 Min 5,045 0,311 -0,148 -0,1402 0,025 -0,7933 95-2 2,56125 
96 0 Max 41,143 -0,312 0,203 0,1437 0,2664 -0,2182 96-1 0 
96 0,42687 Max 41,143 -0,274 0,203 0,1437 0,1796 -0,0834 96-1 0,42687 
96 0,85375 Max 41,143 -0,235 0,203 0,1437 0,0927 0,0449 96-1 0,85375 
96 1,28062 Max 41,143 -0,197 0,203 0,1437 0,0788 0,39 96-1 1,28062 
96 1,7075 Max 41,143 -0,159 0,203 0,1437 0,0853 0,7389 96-1 1,7075 
96 2,13437 Max 41,143 -0,12 0,203 0,1437 0,0918 1,0657 96-1 2,13437 
96 2,56125 Max 41,143 -0,068 0,203 0,1437 0,0983 1,3705 96-1 2,56125 
96 2,56125 Max 41,143 0,688 0,203 0,1437 0,2546 1,3705 96-2 0 
96 2,98812 Max 41,143 0,74 0,203 0,1437 0,1678 1,0657 96-2 0,42687 
96 3,415 Max 41,143 0,791 0,203 0,1437 0,0809 0,7389 96-2 0,85375 
96 3,84187 Max 41,143 0,843 0,203 0,1437 -0,000187 0,39 96-2 1,28062 
96 4,26875 Max 41,143 0,895 0,203 0,1437 -0,0178 0,0191 96-2 1,7075 
96 4,69562 Max 41,143 0,946 0,203 0,1437 -0,0354 -0,0929 96-2 2,13437 
96 5,1225 Max 41,143 0,998 0,203 0,1437 -0,053 -0,2181 96-2 2,56125 
96 0 Min 8,475 -0,998 -0,015 0,0324 0,0531 -0,8073 96-1 0 
96 0,42687 Min 8,475 -0,946 -0,015 0,0324 0,0347 -0,3923 96-1 0,42687 
96 0,85375 Min 8,475 -0,895 -0,015 0,0324 0,0125 0,000657 96-1 0,85375 
96 1,28062 Min 8,475 -0,843 -0,015 0,0324 -0,0097 0,1075 96-1 1,28062 
96 1,7075 Min 8,475 -0,791 -0,015 0,0324 -0,0809 0,1834 96-1 1,7075 
96 2,13437 Min 8,475 -0,74 -0,015 0,0324 -0,1678 0,2431 96-1 2,13437 
96 2,56125 Min 8,475 -0,688 -0,015 0,0324 -0,2546 0,2864 96-1 2,56125 
96 2,56125 Min 8,464 0,082 0,041 0,0286 0,0511 0,2864 96-2 0 
96 2,98812 Min 8,464 0,121 0,041 0,0286 0,0331 0,2431 96-2 0,42687 
96 3,415 Min 8,464 0,159 0,041 0,0286 0,0149 0,1834 96-2 0,85375 
96 3,84187 Min 8,464 0,197 0,041 0,0286 -0,0103 0,1073 96-2 1,28062 
96 4,26875 Min 8,464 0,235 0,041 0,0286 -0,0928 0,000661 96-2 1,7075 
96 4,69562 Min 8,464 0,274 0,041 0,0286 -0,1796 -0,3923 96-2 2,13437 
96 5,1225 Min 8,464 0,312 0,041 0,0286 -0,2664 -0,8073 96-2 2,56125 
97 0 Max 41,143 -0,312 -0,032 -0,0275 -0,0532 -0,2182 97-1 0 
97 0,42687 Max 41,143 -0,274 -0,032 -0,0275 -0,0319 -0,0931 97-1 0,42687 
97 0,85375 Max 41,143 -0,235 -0,032 -0,0275 0,0207 0,0191 97-1 0,85375 
97 1,28062 Max 41,143 -0,197 -0,032 -0,0275 0,0733 0,39 97-1 1,28062 
97 1,7075 Max 41,143 -0,159 -0,032 -0,0275 0,1259 0,7389 97-1 1,7075 
97 2,13437 Max 41,143 -0,121 -0,032 -0,0275 0,1784 1,0657 97-1 2,13437 
97 2,56125 Max 41,143 -0,082 -0,032 -0,0275 0,2546 1,3705 97-1 2,56125 
97 2,56125 Max 41,143 0,688 -0,041 -0,0324 -0,0512 1,3705 97-2 0 
97 2,98812 Max 41,143 0,74 -0,041 -0,0324 -0,0332 1,0657 97-2 0,42687 
97 3,415 Max 41,143 0,791 -0,041 -0,0324 -0,0151 0,7389 97-2 0,85375 
97 3,84187 Max 41,143 0,843 -0,041 -0,0324 0,006 0,39 97-2 1,28062 
97 4,26875 Max 41,143 0,895 -0,041 -0,0324 0,0927 0,0416 97-2 1,7075 
97 4,69562 Max 41,143 0,946 -0,041 -0,0324 0,1796 -0,0857 97-2 2,13437 
97 5,1225 Max 41,143 0,998 -0,041 -0,0324 0,2664 -0,2181 97-2 2,56125 
97 0 Min 8,474 -0,998 -0,203 -0,1437 -0,2664 -0,8073 97-1 0 
97 0,42687 Min 8,474 -0,946 -0,203 -0,1437 -0,1796 -0,3923 97-1 0,42687 
97 0,85375 Min 8,474 -0,895 -0,203 -0,1437 -0,0927 0,000657 97-1 0,85375 
97 1,28062 Min 8,474 -0,843 -0,203 -0,1437 -0,0128 0,1075 97-1 1,28062 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
97 1,7075 Min 8,474 -0,791 -0,203 -0,1437 0,000653 0,1834 97-1 1,7075 
97 2,13437 Min 8,474 -0,74 -0,203 -0,1437 0,0141 0,2431 97-1 2,13437 
97 2,56125 Min 8,474 -0,688 -0,203 -0,1437 0,0276 0,2864 97-1 2,56125 
97 2,56125 Min 8,464 0,066 -0,203 -0,1437 -0,2547 0,2864 97-2 0 
97 2,98812 Min 8,464 0,117 -0,203 -0,1437 -0,1678 0,2431 97-2 0,42687 
97 3,415 Min 8,464 0,159 -0,203 -0,1437 -0,081 0,1834 97-2 0,85375 
97 3,84187 Min 8,464 0,197 -0,203 -0,1437 -0,0046 0,1073 97-2 1,28062 
97 4,26875 Min 8,464 0,235 -0,203 -0,1437 0,0163 0,000654 97-2 1,7075 
97 4,69562 Min 8,464 0,274 -0,203 -0,1437 0,0354 -0,3923 97-2 2,13437 
97 5,1225 Min 8,464 0,312 -0,203 -0,1437 0,0529 -0,8073 97-2 2,56125 
98 0 Max 28,593 -0,311 0,148 0,1402 0,1834 -0,2079 98-1 0 
98 0,42687 Max 28,593 -0,273 0,148 0,1402 0,1203 -0,0588 98-1 0,42687 
98 0,85375 Max 28,593 -0,234 0,148 0,1402 0,0572 0,0684 98-1 0,85375 
98 1,28062 Max 28,593 -0,196 0,148 0,1402 0,0207 0,3899 98-1 1,28062 
98 1,7075 Max 28,593 -0,158 0,148 0,1402 0,0197 0,7351 98-1 1,7075 
98 2,13437 Max 28,593 -0,117 0,148 0,1402 0,0188 1,0582 98-1 2,13437 
98 2,56125 Max 28,593 -0,065 0,148 0,1402 0,0178 1,3592 98-1 2,56125 
98 2,56125 Max 28,608 0,697 0,128 0,1573 0,1454 1,35 98-2 0 
98 2,98812 Max 28,608 0,749 0,128 0,1573 0,0957 1,0431 98-2 0,42687 
98 3,415 Max 28,608 0,8 0,128 0,1573 0,0665 0,7141 98-2 0,85375 
98 3,84187 Max 28,608 0,852 0,128 0,1573 0,0372 0,3631 98-2 1,28062 
98 4,26875 Max 28,608 0,903 0,128 0,1573 0,0079 0,0237 98-2 1,7075 
98 4,69562 Max 28,608 0,955 0,128 0,1573 -0,0213 -0,095 98-2 2,13437 
98 5,1225 Max 28,608 1,007 0,128 0,1573 -0,0308 -0,221 98-2 2,56125 
98 0 Min 5,085 -0,993 0,002222 0,0311 0,0235 -0,7932 98-1 0 
98 0,42687 Min 5,085 -0,941 0,002222 0,0311 0,0212 -0,3804 98-1 0,42687 
98 0,85375 Min 5,085 -0,89 0,002222 0,0311 0,0081 0,0104 98-1 0,85375 
98 1,28062 Min 5,085 -0,838 0,002222 0,0311 -0,0059 0,1079 98-1 1,28062 
98 1,7075 Min 5,085 -0,786 0,002222 0,0311 -0,069 0,1835 98-1 1,7075 
98 2,13437 Min 5,085 -0,735 0,002222 0,0311 -0,132 0,2428 98-1 2,13437 
98 2,56125 Min 5,085 -0,683 0,002222 0,0311 -0,1951 0,2857 98-1 2,56125 
98 2,56125 Min 5,083 0,084 0,015 0,0335 0,0081 0,2852 98-2 0 
98 2,98812 Min 5,083 0,122 0,015 0,0335 0,0017 0,2409 98-2 0,42687 
98 3,415 Min 5,083 0,16 0,015 0,0335 -0,0048 0,1802 98-2 0,85375 
98 3,84187 Min 5,083 0,199 0,015 0,0335 -0,0195 0,1032 98-2 1,28062 
98 4,26875 Min 5,083 0,237 0,015 0,0335 -0,0736 -0,0263 98-2 1,7075 
98 4,69562 Min 5,083 0,275 0,015 0,0335 -0,1284 -0,4201 98-2 2,13437 
98 5,1225 Min 5,083 0,313 0,015 0,0335 -0,1831 -0,8389 98-2 2,56125 
99 0 Max 28,593 -0,311 -0,022 -0,024 -0,0308 -0,2139 99-1 0 
99 0,42687 Max 28,593 -0,273 -0,022 -0,024 -0,0212 -0,089 99-1 0,42687 
99 0,85375 Max 28,593 -0,234 -0,022 -0,024 0,000485 0,023 99-1 0,85375 
99 1,28062 Max 28,593 -0,196 -0,022 -0,024 0,0264 0,3899 99-1 1,28062 
99 1,7075 Max 28,593 -0,158 -0,022 -0,024 0,069 0,7351 99-1 1,7075 
99 2,13437 Max 28,593 -0,12 -0,022 -0,024 0,1321 1,0582 99-1 2,13437 
99 2,56125 Max 28,593 -0,081 -0,022 -0,024 0,1952 1,3592 99-1 2,56125 
99 2,56125 Max 28,608 0,697 0,019 -0,0335 0,0719 1,35 99-2 0 
99 2,98812 Max 28,608 0,749 0,019 -0,0335 0,0639 1,043 99-2 0,42687 
99 3,415 Max 28,608 0,8 0,019 -0,0335 0,0558 0,7141 99-2 0,85375 
99 3,84187 Max 28,608 0,852 0,019 -0,0335 0,0478 0,3631 99-2 1,28062 
99 4,26875 Max 28,608 0,903 0,019 -0,0335 0,0736 0,0218 99-2 1,7075 
99 4,69562 Max 28,608 0,955 0,019 -0,0335 0,1284 -0,095 99-2 2,13437 
99 5,1225 Max 28,608 1,007 0,019 -0,0335 0,1831 -0,221 99-2 2,56125 
99 0 Min 5,084 -0,993 -0,148 -0,1402 -0,1833 -0,7933 99-1 0 
99 0,42687 Min 5,084 -0,941 -0,148 -0,1402 -0,1203 -0,3804 99-1 0,42687 
99 0,85375 Min 5,084 -0,89 -0,148 -0,1402 -0,0572 -0,0092 99-1 0,85375 
99 1,28062 Min 5,084 -0,838 -0,148 -0,1402 -0,0022 0,1069 99-1 1,28062 
99 1,7075 Min 5,084 -0,786 -0,148 -0,1402 0,0073 0,1835 99-1 1,7075 
99 2,13437 Min 5,084 -0,735 -0,148 -0,1402 0,0169 0,2428 99-1 2,13437 
99 2,56125 Min 5,084 -0,683 -0,148 -0,1402 0,0264 0,2857 99-1 2,56125 
99 2,56125 Min 5,083 0,065 -0,128 -0,1573 -0,1455 0,2852 99-2 0 
99 2,98812 Min 5,083 0,116 -0,128 -0,1573 -0,0907 0,2408 99-2 0,42687 
99 3,415 Min 5,083 0,16 -0,128 -0,1573 -0,0359 0,1802 99-2 0,85375 
99 3,84187 Min 5,083 0,199 -0,128 -0,1573 -0,000774 0,1032 99-2 1,28062 
99 4,26875 Min 5,083 0,237 -0,128 -0,1573 0,0111 -0,0263 99-2 1,7075 
99 4,69562 Min 5,083 0,275 -0,128 -0,1573 0,023 -0,4201 99-2 2,13437 
99 5,1225 Min 5,083 0,313 -0,128 -0,1573 0,0236 -0,8389 99-2 2,56125 

100 0 Max -6,42 -0,299 -0,022 0,1707 -0,0406 -0,2032 100-1 0 
100 0,42687 Max -6,42 -0,26 -0,022 0,1707 -0,0276 -0,0599 100-1 0,42687 
100 0,85375 Max -6,42 -0,222 -0,022 0,1707 -0,0146 0,0614 100-1 0,85375 
100 1,28062 Max -6,42 -0,184 -0,022 0,1707 -0,0016 0,337 100-1 1,28062 
100 1,7075 Max -6,42 -0,146 -0,022 0,1707 0,0268 0,6567 100-1 1,7075 
100 2,13437 Max -6,42 -0,103 -0,022 0,1707 0,073 0,9544 100-1 2,13437 
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
100 2,56125 Max -6,42 -0,052 -0,022 0,1707 0,1191 1,2301 100-1 2,56125 
100 2,56125 Max -6,443 0,756 0,033 0,3258 0,1192 1,2455 100-2 0 
100 2,98812 Max -6,443 0,808 0,033 0,3258 0,1049 0,9117 100-2 0,42687 
100 3,415 Max -6,443 0,86 0,033 0,3258 0,0907 0,5557 100-2 0,85375 
100 3,84187 Max -6,443 0,911 0,033 0,3258 0,0764 0,1778 100-2 1,28062 
100 4,26875 Max -6,443 0,963 0,033 0,3258 0,0622 -0,0685 100-2 1,7075 
100 4,69562 Max -6,443 1,015 0,033 0,3258 0,1063 -0,1842 100-2 2,13437 
100 5,1225 Max -6,443 1,066 0,033 0,3258 0,1593 -0,3151 100-2 2,56125 
100 0 Min -23,993 -0,947 -0,108 0,0395 -0,1579 -0,8018 100-1 0 
100 0,42687 Min -23,993 -0,895 -0,108 0,0395 -0,1118 -0,4088 100-1 0,42687 
100 0,85375 Min -23,993 -0,843 -0,108 0,0395 -0,0656 -0,0378 100-1 0,85375 
100 1,28062 Min -23,993 -0,792 -0,108 0,0395 -0,0319 0,088 100-1 1,28062 
100 1,7075 Min -23,993 -0,74 -0,108 0,0395 -0,0225 0,1585 100-1 1,7075 
100 2,13437 Min -23,993 -0,688 -0,108 0,0395 -0,0132 0,2126 100-1 2,13437 
100 2,56125 Min -23,993 -0,637 -0,108 0,0395 -0,0039 0,2504 100-1 2,56125 
100 2,56125 Min -23,954 0,095 -0,124 0,082 -0,1583 0,2221 100-2 0 
100 2,98812 Min -23,954 0,133 -0,124 0,082 -0,1054 0,1733 100-2 0,42687 
100 3,415 Min -23,954 0,172 -0,124 0,082 -0,0525 0,1083 100-2 0,85375 
100 3,84187 Min -23,954 0,21 -0,124 0,082 -0,0116 0,0269 100-2 1,28062 
100 4,26875 Min -23,954 0,248 -0,124 0,082 0,0072 -0,3134 100-2 1,7075 
100 4,69562 Min -23,954 0,286 -0,124 0,082 0,026 -0,7283 100-2 2,13437 
100 5,1225 Min -23,954 0,325 -0,124 0,082 0,0337 -1,1652 100-2 2,56125 
101 0 Max -6,421 -0,299 0,108 -0,0346 0,158 -0,2151 101-1 0 
101 0,42687 Max -6,421 -0,26 0,108 -0,0346 0,1118 -0,0955 101-1 0,42687 
101 0,85375 Max -6,421 -0,222 0,108 -0,0346 0,0657 0,0078 101-1 0,85375 
101 1,28062 Max -6,421 -0,184 0,108 -0,0346 0,0195 0,337 101-1 1,28062 
101 1,7075 Max -6,421 -0,146 0,108 -0,0346 -0,000582 0,6567 101-1 1,7075 
101 2,13437 Max -6,421 -0,107 0,108 -0,0346 -0,0148 0,9544 101-1 2,13437 
101 2,56125 Max -6,421 -0,069 0,108 -0,0346 -0,0267 1,2301 101-1 2,56125 
101 2,56125 Max -6,442 0,756 0,124 -0,082 0,2159 1,2455 101-2 0 
101 2,98812 Max -6,442 0,808 0,124 -0,082 0,1702 0,9117 101-2 0,42687 
101 3,415 Max -6,442 0,86 0,124 -0,082 0,1245 0,5557 101-2 0,85375 
101 3,84187 Max -6,442 0,911 0,124 -0,082 0,0789 0,1778 101-2 1,28062 
101 4,26875 Max -6,442 0,963 0,124 -0,082 0,0332 -0,0526 101-2 1,7075 
101 4,69562 Max -6,442 1,015 0,124 -0,082 -0,0125 -0,1724 101-2 2,13437 
101 5,1225 Max -6,442 1,066 0,124 -0,082 -0,0412 -0,3141 101-2 2,56125 
101 0 Min -23,994 -0,947 0,028 -0,1707 0,0318 -0,8018 101-1 0 
101 0,42687 Min -23,994 -0,895 0,028 -0,1707 0,0141 -0,4088 101-1 0,42687 
101 0,85375 Min -23,994 -0,843 0,028 -0,1707 -0,0036 -0,0378 101-1 0,85375 
101 1,28062 Min -23,994 -0,792 0,028 -0,1707 -0,0213 0,0743 101-1 1,28062 
101 1,7075 Min -23,994 -0,74 0,028 -0,1707 -0,039 0,1585 101-1 1,7075 
101 2,13437 Min -23,994 -0,688 0,028 -0,1707 -0,0728 0,2126 101-1 2,13437 
101 2,56125 Min -23,994 -0,637 0,028 -0,1707 -0,1189 0,2504 101-1 2,56125 
101 2,56125 Min -23,954 0,048 0,023 -0,3258 0,0173 0,2059 101-2 0 
101 2,98812 Min -23,954 0,1 0,023 -0,3258 0,0076 0,1733 101-2 0,42687 
101 3,415 Min -23,954 0,151 0,023 -0,3258 -0,0022 0,1083 101-2 0,85375 
101 3,84187 Min -23,954 0,203 0,023 -0,3258 -0,0119 0,0269 101-2 1,28062 
101 4,26875 Min -23,954 0,248 0,023 -0,3258 -0,0535 -0,3134 101-2 1,7075 
101 4,69562 Min -23,954 0,286 0,023 -0,3258 -0,1064 -0,7283 101-2 2,13437 
101 5,1225 Min -23,954 0,325 0,023 -0,3258 -0,1592 -1,1652 101-2 2,56125 
102 0 Max -6,49 -0,313 -0,003478 0,326 -0,0402 -0,2968 102-1 0 
102 0,42687 Max -6,49 -0,275 -0,003478 0,326 -0,0235 -0,1552 102-1 0,42687 
102 0,85375 Max -6,49 -0,237 -0,003478 0,326 -0,0069 -0,0357 102-1 0,85375 
102 1,28062 Max -6,49 -0,198 -0,003478 0,326 0,0098 0,0791 102-1 1,28062 
102 1,7075 Max -6,49 -0,151 -0,003478 0,326 0,0528 0,4497 102-1 1,7075 
102 2,13437 Max -6,49 -0,099 -0,003478 0,326 0,1079 0,7983 102-1 2,13437 
102 2,56125 Max -6,49 -0,048 -0,003478 0,326 0,1648 1,1248 102-1 2,56125 
102 2,56125 Max -6,553 0,637 0,055 0,1728 0,186 1,2236 102-2 0 
102 2,98812 Max -6,553 0,689 0,055 0,1728 0,1627 0,9405 102-2 0,42687 
102 3,415 Max -6,553 0,741 0,055 0,1728 0,1393 0,6355 102-2 0,85375 
102 3,84187 Max -6,553 0,792 0,055 0,1728 0,116 0,3083 102-2 1,28062 
102 4,26875 Max -6,553 0,844 0,055 0,1728 0,0927 0,0042 102-2 1,7075 
102 4,69562 Max -6,553 0,895 0,055 0,1728 0,1204 -0,0991 102-2 2,13437 
102 5,1225 Max -6,553 0,947 0,055 0,1728 0,1759 -0,2186 102-2 2,56125 
102 0 Min -27,378 -1,049 -0,133 0,0824 -0,1767 -1,1649 102-1 0 
102 0,42687 Min -27,378 -0,997 -0,133 0,0824 -0,1198 -0,7282 102-1 0,42687 
102 0,85375 Min -27,378 -0,946 -0,133 0,0824 -0,0658 -0,3135 102-1 0,85375 
102 1,28062 Min -27,378 -0,894 -0,133 0,0824 -0,0643 -0,0952 102-1 1,28062 
102 1,7075 Min -27,378 -0,842 -0,133 0,0824 -0,0628 -0,0187 102-1 1,7075 
102 2,13437 Min -27,378 -0,791 -0,133 0,0824 -0,0613 0,0416 102-1 2,13437 
102 2,56125 Min -27,378 -0,739 -0,133 0,0824 -0,0598 0,0855 102-1 2,56125 
102 2,56125 Min -27,4 0,07 -0,13 0,038 -0,1567 0,2365 102-2 0 
102 2,98812 Min -27,4 0,108 -0,13 0,038 -0,1013 0,1928 102-2 0,42687 
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Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
102 3,415 Min -27,4 0,146 -0,13 0,038 -0,0459 0,1329 102-2 0,85375 
102 3,84187 Min -27,4 0,184 -0,13 0,038 -0,0116 0,0565 102-2 1,28062 
102 4,26875 Min -27,4 0,223 -0,13 0,038 0,0067 -0,0409 102-2 1,7075 
102 4,69562 Min -27,4 0,261 -0,13 0,038 0,0249 -0,4121 102-2 2,13437 
102 5,1225 Min -27,4 0,299 -0,13 0,038 0,0404 -0,8053 102-2 2,56125 
103 0 Max -6,492 -0,313 0,133 -0,0824 0,1767 -0,3117 103-1 0 
103 0,42687 Max -6,492 -0,275 0,133 -0,0824 0,1198 -0,1814 103-1 0,42687 
103 0,85375 Max -6,492 -0,237 0,133 -0,0824 0,0629 -0,0675 103-1 0,85375 
103 1,28062 Max -6,492 -0,198 0,133 -0,0824 0,0095 0,0791 103-1 1,28062 
103 1,7075 Max -6,492 -0,16 0,133 -0,0824 -0,002 0,4497 103-1 1,7075 
103 2,13437 Max -6,492 -0,122 0,133 -0,0824 -0,0135 0,7983 103-1 2,13437 
103 2,56125 Max -6,492 -0,084 0,133 -0,0824 -0,025 1,1248 103-1 2,56125 
103 2,56125 Max -6,553 0,637 0,13 -0,0407 0,2675 1,2236 103-2 0 
103 2,98812 Max -6,553 0,689 0,13 -0,0407 0,2119 0,9405 103-2 0,42687 
103 3,415 Max -6,553 0,741 0,13 -0,0407 0,1564 0,6355 103-2 0,85375 
103 3,84187 Max -6,553 0,792 0,13 -0,0407 0,1008 0,3083 103-2 1,28062 
103 4,26875 Max -6,553 0,844 0,13 -0,0407 0,0452 0,0454 103-2 1,7075 
103 4,69562 Max -6,553 0,895 0,13 -0,0407 -0,0104 -0,0752 103-2 2,13437 
103 5,1225 Max -6,553 0,947 0,13 -0,0407 -0,0402 -0,2179 103-2 2,56125 
103 0 Min -27,378 -1,049 0,027 -0,326 0,0404 -1,1649 103-1 0 
103 0,42687 Min -27,378 -0,997 0,027 -0,326 0,0082 -0,7282 103-1 0,42687 
103 0,85375 Min -27,378 -0,946 0,027 -0,326 -0,0268 -0,3135 103-1 0,85375 
103 1,28062 Min -27,378 -0,894 0,027 -0,326 -0,0619 -0,0952 103-1 1,28062 
103 1,7075 Min -27,378 -0,842 0,027 -0,326 -0,0969 -0,0187 103-1 1,7075 
103 2,13437 Min -27,378 -0,791 0,027 -0,326 -0,1319 0,0416 103-1 2,13437 
103 2,56125 Min -27,378 -0,739 0,027 -0,326 -0,1669 0,0855 103-1 2,56125 
103 2,56125 Min -27,4 0,05 0,015 -0,1728 -0,0021 0,2365 103-2 0 
103 2,98812 Min -27,4 0,102 0,015 -0,1728 -0,0084 0,1928 103-2 0,42687 
103 3,415 Min -27,4 0,146 0,015 -0,1728 -0,0148 0,1329 103-2 0,85375 
103 3,84187 Min -27,4 0,184 0,015 -0,1728 -0,0211 0,0565 103-2 1,28062 
103 4,26875 Min -27,4 0,223 0,015 -0,1728 -0,065 -0,0409 103-2 1,7075 
103 4,69562 Min -27,4 0,261 0,015 -0,1728 -0,1204 -0,4121 103-2 2,13437 
103 5,1225 Min -27,4 0,299 0,015 -0,1728 -0,1759 -0,8053 103-2 2,56125 
104 0 Max 17,6 -0,312 0,096 0,1475 0,1066 -0,2134 104-1 0 
104 0,42687 Max 17,6 -0,274 0,096 0,1475 0,077 -0,0883 104-1 0,42687 
104 0,85375 Max 17,6 -0,236 0,096 0,1475 0,0473 0,0358 104-1 0,85375 
104 1,28062 Max 17,6 -0,197 0,096 0,1475 0,0193 0,3631 104-1 1,28062 
104 1,7075 Max 17,6 -0,159 0,096 0,1475 0,0257 0,7147 104-1 1,7075 
104 2,13437 Max 17,6 -0,115 0,096 0,1475 0,0441 1,0443 104-1 2,13437 
104 2,56125 Max 17,6 -0,063 0,096 0,1475 0,0625 1,3518 104-1 2,56125 
104 2,56125 Max 17,59 0,682 0,154 0,133 0,3417 1,3607 104-2 0 
104 2,98812 Max 17,59 0,733 0,154 0,133 0,2761 1,0586 104-2 0,42687 
104 3,415 Max 17,59 0,785 0,154 0,133 0,2105 0,7346 104-2 0,85375 
104 3,84187 Max 17,59 0,837 0,154 0,133 0,1448 0,3884 104-2 1,28062 
104 4,26875 Max 17,59 0,888 0,154 0,133 0,0792 0,0276 104-2 1,7075 
104 4,69562 Max 17,59 0,94 0,154 0,133 0,0333 -0,087 104-2 2,13437 
104 5,1225 Max 17,59 0,992 0,154 0,133 0,0479 -0,2116 104-2 2,56125 
104 0 Min -6,936 -1,004 -0,043 0,0261 -0,0479 -0,824 104-1 0 
104 0,42687 Min -6,936 -0,953 -0,043 0,0261 -0,0295 -0,4063 104-1 0,42687 
104 0,85375 Min -6,936 -0,901 -0,043 0,0261 -0,0478 -0,0106 104-1 0,85375 
104 1,28062 Min -6,936 -0,85 -0,043 0,0261 -0,0887 0,1052 104-1 1,28062 
104 1,7075 Min -6,936 -0,798 -0,043 0,0261 -0,1296 0,1824 104-1 1,7075 
104 2,13437 Min -6,936 -0,746 -0,043 0,0261 -0,1706 0,2432 104-1 2,13437 
104 2,56125 Min -6,936 -0,695 -0,043 0,0261 -0,2115 0,2876 104-1 2,56125 
104 2,56125 Min -6,942 0,081 -0,034 0,0234 -0,0395 0,2833 104-2 0 
104 2,98812 Min -6,942 0,12 -0,034 0,0234 -0,0249 0,2392 104-2 0,42687 
104 3,415 Min -6,942 0,158 -0,034 0,0234 -0,0152 0,1788 104-2 0,85375 
104 3,84187 Min -6,942 0,196 -0,034 0,0234 -0,0185 0,102 104-2 1,28062 
104 4,26875 Min -6,942 0,234 -0,034 0,0234 -0,0309 0,0053 104-2 1,7075 
104 4,69562 Min -6,942 0,272 -0,034 0,0234 -0,0687 -0,3699 104-2 2,13437 
104 5,1225 Min -6,942 0,311 -0,034 0,0234 -0,1066 -0,7821 104-2 2,56125 
105 0 Max 17,599 -0,312 0,043 -0,0261 0,0479 -0,2134 105-1 0 
105 0,42687 Max 17,599 -0,274 0,043 -0,0261 0,0295 -0,0883 105-1 0,42687 
105 0,85375 Max 17,599 -0,236 0,043 -0,0261 0,0111 0,0232 105-1 0,85375 
105 1,28062 Max 17,599 -0,197 0,043 -0,0261 0,0098 0,3631 105-1 1,28062 
105 1,7075 Max 17,599 -0,159 0,043 -0,0261 0,0223 0,7147 105-1 1,7075 
105 2,13437 Max 17,599 -0,121 0,043 -0,0261 0,0418 1,0443 105-1 2,13437 
105 2,56125 Max 17,599 -0,083 0,043 -0,0261 0,0715 1,3518 105-1 2,56125 
105 2,56125 Max 17,59 0,682 0,083 -0,0294 0,2507 1,3607 105-2 0 
105 2,98812 Max 17,59 0,733 0,083 -0,0294 0,2154 1,0586 105-2 0,42687 
105 3,415 Max 17,59 0,785 0,083 -0,0294 0,18 0,7346 105-2 0,85375 
105 3,84187 Max 17,59 0,837 0,083 -0,0294 0,1446 0,3884 105-2 1,28062 
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TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 
105 4,26875 Max 17,59 0,888 0,083 -0,0294 0,1092 0,0613 105-2 1,7075 
105 4,69562 Max 17,59 0,94 0,083 -0,0294 0,0739 -0,065 105-2 2,13437 
105 5,1225 Max 17,59 0,992 0,083 -0,0294 0,1066 -0,2116 105-2 2,56125 
105 0 Min -6,936 -1,004 -0,07 -0,1475 -0,1066 -0,824 105-1 0 
105 0,42687 Min -6,936 -0,953 -0,07 -0,1475 -0,0769 -0,4063 105-1 0,42687 
105 0,85375 Min -6,936 -0,901 -0,07 -0,1475 -0,0877 -0,0106 105-1 0,85375 
105 1,28062 Min -6,936 -0,85 -0,07 -0,1475 -0,104 0,1052 105-1 1,28062 
105 1,7075 Min -6,936 -0,798 -0,07 -0,1475 -0,1202 0,1824 105-1 1,7075 
105 2,13437 Min -6,936 -0,746 -0,07 -0,1475 -0,1364 0,2432 105-1 2,13437 
105 2,56125 Min -6,936 -0,695 -0,07 -0,1475 -0,1527 0,2876 105-1 2,56125 
105 2,56125 Min -6,942 0,064 -0,089 -0,133 -0,1209 0,2833 105-2 0 
105 2,98812 Min -6,942 0,115 -0,089 -0,133 -0,083 0,2392 105-2 0,42687 
105 3,415 Min -6,942 0,158 -0,089 -0,133 -0,0451 0,1788 105-2 0,85375 
105 3,84187 Min -6,942 0,196 -0,089 -0,133 -0,0224 0,102 105-2 1,28062 
105 4,26875 Min -6,942 0,234 -0,089 -0,133 -0,0188 0,009 105-2 1,7075 
105 4,69562 Min -6,942 0,272 -0,089 -0,133 -0,0333 -0,3699 105-2 2,13437 
105 5,1225 Min -6,942 0,311 -0,089 -0,133 -0,0479 -0,7821 105-2 2,56125 
106 0 Max 29,633 -0,31 0,149 0,1434 0,1976 -0,2167 106-1 0 
106 0,42687 Max 29,633 -0,271 0,149 0,1434 0,1341 -0,0744 106-1 0,42687 
106 0,85375 Max 29,633 -0,233 0,149 0,1434 0,0706 0,0504 106-1 0,85375 
106 1,28062 Max 29,633 -0,195 0,149 0,1434 0,0211 0,3658 106-1 1,28062 
106 1,7075 Max 29,633 -0,157 0,149 0,1434 0,0096 0,7106 106-1 1,7075 
106 2,13437 Max 29,633 -0,112 0,149 0,1434 0,0013 1,0334 106-1 2,13437 
106 2,56125 Max 29,633 -0,06 0,149 0,1434 -0,000113 1,3342 106-1 2,56125 
106 2,56125 Max 29,625 0,698 0,183 0,1898 0,4086 1,3023 106-2 0 
106 2,98812 Max 29,625 0,749 0,183 0,1898 0,3305 0,9935 106-2 0,42687 
106 3,415 Max 29,625 0,801 0,183 0,1898 0,2524 0,6626 106-2 0,85375 
106 3,84187 Max 29,625 0,853 0,183 0,1898 0,1743 0,3097 106-2 1,28062 
106 4,26875 Max 29,625 0,904 0,183 0,1898 0,0962 -0,004 106-2 1,7075 
106 4,69562 Max 29,625 0,956 0,183 0,1898 0,0181 -0,1142 106-2 2,13437 
106 5,1225 Max 29,625 1,007 0,183 0,1898 -0,0087 -0,2407 106-2 2,56125 
106 0 Min 1,01 -0,988 0,00339 0,0326 0,0086 -0,8009 106-1 0 
106 0,42687 Min 1,01 -0,937 0,00339 0,0326 -0,0119 -0,39 106-1 0,42687 
106 0,85375 Min 1,01 -0,885 0,00339 0,0326 -0,074 -0,0042 106-1 0,85375 
106 1,28062 Min 1,01 -0,834 0,00339 0,0326 -0,1361 0,0883 106-1 1,28062 
106 1,7075 Min 1,01 -0,782 0,00339 0,0326 -0,1981 0,1645 106-1 1,7075 
106 2,13437 Min 1,01 -0,73 0,00339 0,0326 -0,2602 0,2243 106-1 2,13437 
106 2,56125 Min 1,01 -0,679 0,00339 0,0326 -0,3222 0,2679 106-1 2,56125 
106 2,56125 Min 1,005 0,084 0,006459 0,0462 0,0027 0,2639 106-2 0 
106 2,98812 Min 1,005 0,122 0,006459 0,0462 -0,0067 0,2199 106-2 0,42687 
106 3,415 Min 1,005 0,161 0,006459 0,0462 -0,0161 0,1595 106-2 0,85375 
106 3,84187 Min 1,005 0,199 0,006459 0,0462 -0,0255 0,0828 106-2 1,28062 
106 4,26875 Min 1,005 0,237 0,006459 0,0462 -0,0721 -0,0653 106-2 1,7075 
106 4,69562 Min 1,005 0,275 0,006459 0,0462 -0,135 -0,4623 106-2 2,13437 
106 5,1225 Min 1,005 0,314 0,006459 0,0462 -0,1979 -0,8813 106-2 2,56125 
107 0 Max 29,633 -0,31 0,055 -0,0284 -0,0086 -0,2167 107-1 0 
107 0,42687 Max 29,633 -0,271 0,055 -0,0284 -0,0071 -0,0927 107-1 0,42687 
107 0,85375 Max 29,633 -0,233 0,055 -0,0284 -0,0057 0,0182 107-1 0,85375 
107 1,28062 Max 29,633 -0,195 0,055 -0,0284 0,0172 0,3658 107-1 1,28062 
107 1,7075 Max 29,633 -0,157 0,055 -0,0284 0,0565 0,7106 107-1 1,7075 
107 2,13437 Max 29,633 -0,118 0,055 -0,0284 0,12 1,0334 107-1 2,13437 
107 2,56125 Max 29,633 -0,08 0,055 -0,0284 0,1836 1,3342 107-1 2,56125 
107 2,56125 Max 29,624 0,698 0,094 -0,0462 0,2964 1,3023 107-2 0 
107 2,98812 Max 29,624 0,749 0,094 -0,0462 0,2561 0,9935 107-2 0,42687 
107 3,415 Max 29,624 0,801 0,094 -0,0462 0,2157 0,6626 107-2 0,85375 
107 3,84187 Max 29,624 0,853 0,094 -0,0462 0,1754 0,3097 107-2 1,28062 
107 4,26875 Max 29,624 0,904 0,094 -0,0462 0,1351 0,0172 107-2 1,7075 
107 4,69562 Max 29,624 0,956 0,094 -0,0462 0,135 -0,1114 107-2 2,13437 
107 5,1225 Max 29,624 1,007 0,094 -0,0462 0,1979 -0,2407 107-2 2,56125 
107 0 Min 1,01 -0,988 -0,149 -0,1434 -0,1975 -0,8009 107-1 0 
107 0,42687 Min 1,01 -0,937 -0,149 -0,1434 -0,134 -0,39 107-1 0,42687 
107 0,85375 Min 1,01 -0,885 -0,149 -0,1434 -0,1127 -0,0042 107-1 0,85375 
107 1,28062 Min 1,01 -0,834 -0,149 -0,1434 -0,1363 0,0883 107-1 1,28062 
107 1,7075 Min 1,01 -0,782 -0,149 -0,1434 -0,1598 0,1645 107-1 1,7075 
107 2,13437 Min 1,01 -0,73 -0,149 -0,1434 -0,1833 0,2243 107-1 2,13437 
107 2,56125 Min 1,01 -0,679 -0,149 -0,1434 -0,2069 0,2679 107-1 2,56125 
107 2,56125 Min 1,005 0,069 -0,148 -0,1898 -0,1799 0,2639 107-2 0 
107 2,98812 Min 1,005 0,121 -0,148 -0,1898 -0,1169 0,2199 107-2 0,42687 
107 3,415 Min 1,005 0,161 -0,148 -0,1898 -0,0539 0,1595 107-2 0,85375 
107 3,84187 Min 1,005 0,199 -0,148 -0,1898 -0,0206 0,0828 107-2 1,28062 
107 4,26875 Min 1,005 0,237 -0,148 -0,1898 0,0032 -0,0653 107-2 1,7075 
107 4,69562 Min 1,005 0,275 -0,148 -0,1898 0,006 -0,4623 107-2 2,13437 
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TAULA:  Esforços - Barres (Envolupant ELU) 

Barra 
Punt 

Extrem 
N V2 V3 T M2 M3 

Element 
Punt element 

m KN KN KN KN · m KN · m KN · m m 

107 5,1225 Min 1,005 0,314 -0,148 -0,1898 0,0087 -0,8813 107-2 2,56125 
108 0 Max 13,856 -0,328 0,158 0,1505 0,0799 -0,2259 108-1 0 
108 0,42687 Max 13,856 -0,289 0,158 0,1505 0,0503 -0,0701 108-1 0,42687 
108 0,85375 Max 13,856 -0,251 0,158 0,1505 0,021 0,0637 108-1 0,85375 
108 1,28062 Max 13,856 -0,213 0,158 0,1505 0,0199 0,3949 108-1 1,28062 
108 1,7075 Max 13,856 -0,175 0,158 0,1505 0,0188 0,765 108-1 1,7075 
108 2,13437 Max 13,856 -0,133 0,158 0,1505 0,0176 1,113 108-1 2,13437 
108 2,56125 Max 13,856 -0,081 0,158 0,1505 0,0165 1,439 108-1 2,56125 
108 2,56125 Max 13,888 0,638 0,174 -0,028 0,411 1,589 108-2 0 
108 2,98812 Max 13,888 0,69 0,174 -0,028 0,3369 1,3054 108-2 0,42687 
108 3,415 Max 13,888 0,742 0,174 -0,028 0,2627 0,9998 108-2 0,85375 
108 3,84187 Max 13,888 0,793 0,174 -0,028 0,1886 0,6722 108-2 1,28062 
108 4,26875 Max 13,888 0,845 0,174 -0,028 0,1144 0,3225 108-2 1,7075 
108 4,69562 Max 13,888 0,897 0,174 -0,028 0,0403 0,0211 108-2 2,13437 
108 5,1225 Max 13,888 0,948 0,174 -0,028 -0,0068 -0,1105 108-2 2,56125 
108 0 Min 1,614 -1,048 0,002638 0,0345 0,007 -0,8476 108-1 0 
108 0,42687 Min 1,614 -0,996 0,002638 0,0345 -0,0366 -0,4114 108-1 0,42687 
108 0,85375 Min 1,614 -0,944 0,002638 0,0345 -0,1039 0,0027 108-1 0,85375 
108 1,28062 Min 1,614 -0,893 0,002638 0,0345 -0,1712 0,1095 108-1 1,28062 
108 1,7075 Min 1,614 -0,841 0,002638 0,0345 -0,2385 0,1929 108-1 1,7075 
108 2,13437 Min 1,614 -0,79 0,002638 0,0345 -0,3058 0,26 108-1 2,13437 
108 2,56125 Min 1,614 -0,738 0,002638 0,0345 -0,3731 0,3107 108-1 2,56125 
108 2,56125 Min 1,62 0,067 -0,00239 -0,0699 -0,0285 0,3555 108-2 0 
108 2,98812 Min 1,62 0,105 -0,00239 -0,0699 -0,0275 0,3186 108-2 0,42687 
108 3,415 Min 1,62 0,144 -0,00239 -0,0699 -0,0264 0,2653 108-2 0,85375 
108 3,84187 Min 1,62 0,182 -0,00239 -0,0699 -0,0254 0,1953 108-2 1,28062 
108 4,26875 Min 1,62 0,22 -0,00239 -0,0699 -0,0286 0,109 108-2 1,7075 
108 4,69562 Min 1,62 0,258 -0,00239 -0,0699 -0,0537 -0,0493 108-2 2,13437 
108 5,1225 Min 1,62 0,297 -0,00239 -0,0699 -0,0788 -0,443 108-2 2,56125 
109 0 Max 13,856 -0,328 0,102 -0,0302 -0,007 -0,2307 109-1 0 
109 0,42687 Max 13,856 -0,289 0,102 -0,0302 -0,0045 -0,0989 109-1 0,42687 
109 0,85375 Max 13,856 -0,251 0,102 -0,0302 0,0092 0,0198 109-1 0,85375 
109 1,28062 Max 13,856 -0,213 0,102 -0,0302 0,0248 0,3949 109-1 1,28062 
109 1,7075 Max 13,856 -0,175 0,102 -0,0302 0,0404 0,765 109-1 1,7075 
109 2,13437 Max 13,856 -0,136 0,102 -0,0302 0,0687 1,113 109-1 2,13437 
109 2,56125 Max 13,856 -0,098 0,102 -0,0302 0,0984 1,439 109-1 2,56125 
109 2,56125 Max 13,887 0,638 0,116 0,0699 0,3335 1,589 109-2 0 
109 2,98812 Max 13,887 0,69 0,116 0,0699 0,2841 1,3054 109-2 0,42687 
109 3,415 Max 13,887 0,742 0,116 0,0699 0,2347 0,9998 109-2 0,85375 
109 3,84187 Max 13,887 0,793 0,116 0,0699 0,1852 0,6722 109-2 1,28062 
109 4,26875 Max 13,887 0,845 0,116 0,0699 0,1358 0,3225 109-2 1,7075 
109 4,69562 Max 13,887 0,897 0,116 0,0699 0,0863 0,0102 109-2 2,13437 
109 5,1225 Max 13,887 0,948 0,116 0,0699 0,0788 -0,1105 109-2 2,56125 
109 0 Min 1,614 -1,048 -0,07 -0,1505 -0,0799 -0,8476 109-1 0 
109 0,42687 Min 1,614 -0,996 -0,07 -0,1505 -0,0826 -0,4114 109-1 0,42687 
109 0,85375 Min 1,614 -0,944 -0,07 -0,1505 -0,1264 -0,008 109-1 0,85375 
109 1,28062 Min 1,614 -0,893 -0,07 -0,1505 -0,1701 0,1095 109-1 1,28062 
109 1,7075 Min 1,614 -0,841 -0,07 -0,1505 -0,2138 0,1929 109-1 1,7075 
109 2,13437 Min 1,614 -0,79 -0,07 -0,1505 -0,2575 0,26 109-1 2,13437 
109 2,56125 Min 1,614 -0,738 -0,07 -0,1505 -0,3013 0,3107 109-1 2,56125 
109 2,56125 Min 1,62 0,057 -0,059 0,0213 -0,0722 0,3555 109-2 0 
109 2,98812 Min 1,62 0,105 -0,059 0,0213 -0,0516 0,3186 109-2 0,42687 
109 3,415 Min 1,62 0,144 -0,059 0,0213 -0,0369 0,2654 109-2 0,85375 
109 3,84187 Min 1,62 0,182 -0,059 0,0213 -0,0221 0,1953 109-2 1,28062 
109 4,26875 Min 1,62 0,22 -0,059 0,0213 -0,0073 0,109 109-2 1,7075 
109 4,69562 Min 1,62 0,258 -0,059 0,0213 0,0044 -0,0493 109-2 2,13437 
109 5,1225 Min 1,62 0,297 -0,059 0,0213 0,0068 -0,443 109-2 2,56125 
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4.2.2.2.  Reaccions 

A continuació es mostren els esforços patits per les reaccions. Les restriccions de moviment 
introduïdes al software són: 

• Tots els recolzaments tenen restringit el moviment vertical Z. 
• Els recolzaments 1 i 2 (extrem sud) tenen restringit el moviment longitudinal X. 
• Els recolzaments 1 i 28 (un a cada extrem) tenen restringit el moviment transversal Y. 

Les reaccions en la direcció X es veuran, en realitat, repartides entre els dos recolzaments 
extrems i amortides pels recolzaments intermedis degut a la flexibilitat del recolzament de 
neoprè.  

Pel que fa a les reaccions obtingudes en la direcció Y es repartiran entre els dos costats de la 
passarel·la, i també es veuran clarament amortides pel neoprè, tant del propi recolzament com 
dels recolzaments intermedis que s'han considerat lliures quan, en realitat, depenen del 
fregament amb el neoprè. 

Tot i així, en cap cas es tracta de reaccions realment importants comparades amb les reaccions 
verticals. La numeració segueix el següent esquema: 

• Extrem sud   1-2 
• Pilar intermedi sud  9-10 
• Pilar intermedi nord  19-20 
• Extrem nord   27-28 

TAULA:  Reaccions 

Nus Extrem 
F1 F2 F3 M1 M2 M3 

KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

1 Max 8,916 2,636 110,18 0 0 0 

1 Min -72,703 -25,979 16,394 0 0 0 

2 Max 72,703 0 110,193 0 0 0 

2 Min -8,923 0 16,396 0 0 0 

9 Max 0 0 360,235 0 0 0 

9 Min 0 0 98,122 0 0 0 

10 Max 0 0 360,215 0 0 0 

10 Min 0 0 98,117 0 0 0 

19 Max 0 0 360,223 0 0 0 

19 Min 0 0 96,722 0 0 0 

20 Max 0 0 360,226 0 0 0 

20 Min 0 0 96,721 0 0 0 

27 Max 0 0 110,185 0 0 0 

27 Min 0 0 16,395 0 0 0 

28 Max 0 1,946 110,189 0 0 0 

28 Min 0 -17,031 16,395 0 0 0 

 

Es pot observar com, efectivament, en cap combinació les càrregues provoquen una reacció 
vertical negativa que significaria l'aixecament de l'estructura. 
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4.2.2.3.  Desplaçaments 

Els desplaçaments que es mostren a continuació corresponen als desplaçaments màxims i 
mínims dels nusos de la gelosia segons l'envolupant de les combinacions ELU utilitzades per 
tots els càlculs. Es poden observar grans desplaçaments horitzontals transversals provocats per 
la combinació de càrregues ELU7 però, en realitat, aquests estaran limitats pel fregament de 
l'estructura amb el neoprè. Els desplaçaments longitudinals, per la seva banda, es repartiran 
simètricament per tota l'estructura (els 3 cm de desplaçament màxim es repartiran 1,5 cm a 
cada extrem). 

A més, s'afegeixen els resultats obtinguts de la combinació de càrregues ELSfreq3 (la més 
desfavorable) per a la comprovació dels Estats Límits de Servei, utilitzant la sobrecàrrega 
parcial distribuïda exclusivament sobre el tram central amb la voluntat de comprovar la 
màxima fletxa que assoleix l'estructura per aquesta combinació de càrregues. 

La numeració segueix la següent distribució: 

• Nusos inferiors (per parelles)   1-28 
• Nusos superiors est    29-41 
• Nusos superiors oest    42-54 
• Nusos encreuament diagonals tauler  55-67 

TAULA:  Desplaçaments - Nusos (Envolupant ELU) 

Nus Extrem 
U1 U2 U3 θ1 θ2 θ3 
m m m rad rad rad 

1 Max 0 0 0 -0,000454 0,00528 0,000029 
1 Min 0 0 0 -0,002033 0,001151 -0,000059 
2 Max 0 0,001658 0 0,002033 0,005279 0,000023 
2 Min 0 -0,000113 0 0,000454 0,001151 -0,000238 
3 Max 0,002486 0,001302 -0,000826 -0,000573 0,000646 0,000711 
3 Min 0,000035 -0,00013 -0,007776 -0,002869 -0,000116 -0,000073 
4 Max 0,002518 0,001567 -0,000826 0,002871 0,000646 0,000699 
4 Min -0,000748 -0,000227 -0,007773 0,000614 -0,000116 -0,000105 
5 Max 0,005299 0,004199 -0,00056 -0,000521 -0,000023 0,001131 
5 Min 0,000071 -0,000516 -0,009675 -0,002684 -0,000119 -0,000168 
6 Max 0,005358 0,004066 -0,00056 0,002685 0,000009692 0,001146 
6 Min -0,000848 -0,00062 -0,009673 0,000555 -0,000119 -0,000143 
7 Max 0,007818 0,007763 0,000287 -0,000597 -0,000436 0,001221 
7 Min -0,000238 -0,001089 -0,005806 -0,00271 -0,001662 -0,000214 
8 Max 0,007896 0,007773 0,000287 0,002711 -0,000436 0,001312 
8 Min -0,000773 -0,001072 -0,005804 0,000597 -0,001662 -0,000149 
9 Max 0,009459 0,011364 0 -0,000762 0,002234 0,001194 
9 Min -0,001102 -0,001663 0 -0,00314 -0,000033 -0,000174 

10 Max 0,00955 0,011486 0 0,00314 0,002234 0,001185 
10 Min -0,001103 -0,001556 0 0,000762 0,000055 -0,000172 
11 Max 0,011111 0,014563 -0,002054 -0,000599 0,002334 0,000979 
11 Min -0,001439 -0,002071 -0,010075 -0,002749 0,000578 -0,000101 
12 Max 0,011211 0,014571 -0,002091 0,002749 0,002334 0,000904 
12 Min -0,001439 -0,002058 -0,010075 0,000326 0,000578 -0,000171 
13 Max 0,013662 0,016811 -0,003676 -0,000579 0,000908 0,000566 
13 Min -0,000486 -0,002325 -0,017067 -0,002712 0,000193 -0,00007 
14 Max 0,013771 0,01667 -0,003676 0,002711 0,000908 0,000529 
14 Min -0,000487 -0,002434 -0,017067 0,000116 0,000193 -0,000091 
15 Max 0,01653 0,017715 -0,00368 -0,000582 -0,00019 0,00007 
15 Min 0,000646 -0,002458 -0,017067 -0,002712 -0,000908 -0,000062 
16 Max 0,016647 0,017574 -0,00368 0,002711 -0,000192 0,000108 
16 Min 0,00064 -0,002567 -0,017067 0,000144 -0,000908 -0,000015 
17 Max 0,019081 0,017203 -0,002102 -0,000606 -0,000578 0,000016 
17 Min 0,000574 -0,002456 -0,010075 -0,002749 -0,002334 -0,000387 
18 Max 0,019205 0,017209 -0,002102 0,002749 -0,000578 0,000133 



156 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

TAULA:  Desplaçaments - Nusos (Envolupant ELU) 

Nus Extrem 
U1 U2 U3 θ1 θ2 θ3 
m m m rad rad rad 

18 Min 0,000771 -0,002443 -0,010075 0,000392 -0,002334 -0,000316 
19 Max 0,020735 0,015521 0 -0,000762 -0,000053 0,000106 
19 Min -0,000113 -0,002259 0 -0,00314 -0,002234 -0,0007 
20 Max 0,020865 0,015644 0 0,00314 -0,000066 0,000104 
20 Min 0,000484 -0,002152 0 0,000762 -0,002234 -0,000684 
21 Max 0,02238 0,012965 0,000287 -0,000605 0,001662 0,000182 
21 Min -0,000756 -0,001819 -0,005805 -0,002711 0,000451 -0,000944 
22 Max 0,022515 0,012975 0,000287 0,002711 0,001662 0,000118 
22 Min 0,000203 -0,001802 -0,005805 0,000571 0,000451 -0,001046 
23 Max 0,024907 0,009481 -0,00056 -0,000626 0,000119 0,000202 
23 Min -0,000935 -0,001236 -0,009674 -0,002685 0,000029 -0,001317 
24 Max 0,025045 0,009349 -0,00056 0,002685 0,000119 0,000176 
24 Min 0,00032 -0,001339 -0,009674 0,000445 0,000029 -0,001318 
25 Max 0,027732 0,005068 -0,000826 -0,000682 0,000116 0,000199 
25 Min -0,00087 -0,001411 -0,007775 -0,00287 -0,000646 -0,00158 
26 Max 0,027873 0,004947 -0,000826 0,00287 0,000116 0,000232 
26 Min 0,00037 -0,000713 -0,007775 0,000566 -0,000646 -0,001572 
27 Max 0,030234 0,000144 0 -0,000458 -0,001151 0,000213 
27 Min -0,000791 -0,001658 0 -0,002033 -0,00528 -0,001673 
28 Max 0,030375 0 0 0,002033 -0,001151 0,000236 
28 Min 0,000426 0 0 0,000458 -0,00528 -0,001696 
29 Max 0,004688 0,006029 -0,00044 -0,000026 0,001151 0,000531 
29 Min 0,000296 -0,000236 -0,004062 -0,001123 0,00023 -0,000116 
30 Max 0,004927 0,009588 -0,000711 -0,00005 0,000588 0,000851 
30 Min -0,000189 -0,000222 -0,009049 -0,001365 -0,000007165 -0,000093 
31 Max 0,00619 0,013368 -0,000062 -0,000057 -0,000042 0,000848 
31 Min -0,000646 -0,0007 -0,007927 -0,001494 -0,000713 -0,000126 
32 Max 0,008259 0,016931 0,000598 -0,000118 0,000227 0,000728 
32 Min -0,000595 -0,001366 -0,002085 -0,001739 -0,000683 -0,000178 
33 Max 0,011946 0,021349 -0,00005 -0,000092 0,001613 0,001029 
33 Min 0,000435 -0,002043 -0,00432 -0,002027 0,000294 -0,000088 
34 Max 0,013992 0,025738 -0,002928 -0,000031 0,001499 0,000615 
34 Min 0,000588 -0,002572 -0,013884 -0,002269 0,000318 -0,000093 
35 Max 0,015208 0,027763 -0,00376 -0,000019 0,000005093 0,000204 
35 Min 0,000213 -0,002854 -0,017529 -0,002396 -0,000001191 -0,000035 
36 Max 0,016422 0,027488 -0,002933 -0,000024 -0,00032 0,000035 
36 Min -0,001655 -0,002853 -0,013884 -0,002254 -0,001499 -0,000219 
37 Max 0,018466 0,0249 -0,000051 -0,000076 -0,000301 0,000035 
37 Min -0,002351 -0,002595 -0,00432 -0,002056 -0,001613 -0,000657 
38 Max 0,022148 0,022447 0,000603 -0,000101 0,000683 0,000172 
38 Min -0,000703 -0,002192 -0,002085 -0,001964 -0,000227 -0,000423 
39 Max 0,024213 0,020337 -0,000062 -0,000082 0,000713 0,000123 
39 Min 0,000005694 -0,001701 -0,007928 -0,001997 0,000043 -0,00079 
40 Max 0,025473 0,016242 -0,000711 -0,000097 0,000007162 0,000145 
40 Min 0,000051 -0,001092 -0,009051 -0,001984 -0,000588 -0,001175 
41 Max 0,026749 0,010263 -0,00044 -0,00007 -0,00023 0,00019 
41 Min -0,000553 -0,000422 -0,004063 -0,001688 -0,001152 -0,001135 
42 Max 0,00466 0,006038 -0,00044 0,000666 0,001152 0,000948 
42 Min 0,000464 -0,000235 -0,004064 -0,000304 0,00023 -0,000041 
43 Max 0,004873 0,0096 -0,000711 0,000785 0,000588 0,000778 
43 Min 0,000322 -0,00022 -0,009052 -0,000473 -0,000007156 -0,000109 
44 Max 0,006127 0,01338 -0,000062 0,000744 -0,000043 0,000845 
44 Min 0,000195 -0,000698 -0,007929 -0,000629 -0,000713 -0,00014 
45 Max 0,008186 0,016944 0,00061 0,000805 0,000227 0,000786 
45 Min 0,000168 -0,001364 -0,002085 -0,000901 -0,000683 -0,000103 
46 Max 0,011858 0,021362 -0,00005 0,000802 0,001613 0,000969 
46 Min 0,000864 -0,002041 -0,00432 -0,001185 0,00023 -0,000163 
47 Max 0,013892 0,025751 -0,002822 0,000763 0,001499 0,000633 
47 Min 0,000842 -0,00257 -0,013884 -0,001404 0,000315 -0,000075 
48 Max 0,015097 0,027775 -0,0037 0,000787 0,000001198 0,000204 
48 Min 0,000214 -0,002852 -0,017528 -0,001508 -0,000005168 -0,000035 
49 Max 0,016303 0,0275 -0,002877 0,000763 -0,00032 0,000015 
49 Min -0,001654 -0,002852 -0,013884 -0,00139 -0,001499 -0,000236 
50 Max 0,01834 0,024913 -0,00005 0,000802 -0,000282 0,000137 
50 Min -0,00235 -0,002593 -0,00432 -0,001213 -0,001613 -0,000597 
51 Max 0,022017 0,02246 0,000605 0,000804 0,000683 0,000062 
51 Min -0,000702 -0,00219 -0,002085 -0,001128 -0,000227 -0,000481 
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TAULA:  Desplaçaments - Nusos (Envolupant ELU) 

Nus Extrem 
U1 U2 U3 θ1 θ2 θ3 
m m m rad rad rad 

52 Max 0,024079 0,02035 -0,000062 0,000743 0,000713 0,000136 
52 Min -0,000462 -0,001699 -0,007928 -0,001129 0,000043 -0,000785 
53 Max 0,025336 0,016255 -0,000711 0,000784 0,000007159 0,00016 
53 Min -0,001144 -0,001426 -0,009051 -0,001095 -0,000588 -0,001105 
54 Max 0,026611 0,010272 -0,00044 0,000665 -0,00023 0,000126 
54 Min -0,001705 -0,001602 -0,004063 -0,00086 -0,001152 -0,001531 
55 Max 0,001223 0,000829 -0,002243 0,000251 0,001443 0,000314 
55 Min 0,000027 -0,000057 -0,011287 -0,000039 0,000052 -0,000047 
56 Max 0,029082 0,002615 -0,002243 0,000003807 -0,000052 0,000066 
56 Min 0,0004 -0,00074 -0,011287 -0,000062 -0,001443 -0,000437 
57 Max 0,003911 0,002392 -0,001949 0,000476 0,000577 0,000323 
57 Min 0,000077 -0,000328 -0,01445 -0,000081 -0,000056 -0,000048 
58 Max 0,006647 0,00587 -0,00158 0,000375 -0,00019 0,000315 
58 Min -0,000043 -0,000808 -0,01379 -0,000067 -0,00101 -0,000046 
59 Max 0,008721 0,00966 -0,000215 0,00017 -0,000252 0,000283 
59 Min -0,000665 -0,001353 -0,007397 -0,000025 -0,001847 -0,000041 
60 Max 0,010291 0,013181 -0,002111 0,000021 0,002733 0,000222 
60 Min -0,001351 -0,001865 -0,010076 -0,000136 0,000645 -0,000032 
61 Max 0,012384 0,015942 -0,004392 0,000053 0,001815 0,000139 
61 Min -0,001039 -0,002263 -0,019577 -0,000428 0,00041 -0,000031 
62 Max 0,015152 0,017527 -0,005197 0,000062 3,11E-08 0,00004 
62 Min 0,000213 -0,002494 -0,02324 -0,000512 -7,19E-08 -0,000032 
63 Max 0,017921 0,017749 -0,004392 0,000048 -0,00041 0,000011 
63 Min 0,000762 -0,002529 -0,019577 -0,00038 -0,001815 -0,000068 
64 Max 0,020014 0,01665 -0,002111 0,000016 -0,000645 0,000027 
64 Min 0,000733 -0,002368 -0,010076 -0,000094 -0,002733 -0,000174 
65 Max 0,021583 0,014502 -0,000215 0,000003547 0,001847 0,000041 
65 Min 0,000472 -0,002042 -0,007397 -0,0000045 0,000252 -0,000271 
66 Max 0,023658 0,011427 -0,00158 0,000008258 0,00101 0,000053 
66 Min 0,000435 -0,001578 -0,01379 -0,000137 0,00019 -0,000352 
67 Max 0,026394 0,007395 -0,001949 0,000009064 0,000056 0,000061 
67 Min 0,00035 -0,000996 -0,01445 -0,000165 -0,000577 -0,000409 

 

 

Figura 4.17 Deformada amb la combinació ELU1, la més desfavorable en desplaçament vertical  
(Factor d'escala = 70). 

 

Figura 4.18 Deformada amb la combinació ELU7, la més desfavorable en desplaçament transversal 
(Factor d'escala = 50). 

TAULA:  Desplaçaments - Nusos (ELS freqüent, combinació més desfavorable) 

Nus 
U1 U2 U3 θ1 θ2 θ3 
m m m rad rad rad 

1 0 0 0 -0,000494 0,001461 0,00000433 
2 0 -0,000028 0 0,000494 0,001461 -0,000004726 
3 0,000132 0,000025 -0,001849 -0,000739 0,00009 0,000013 
4 0,000132 -0,000052 -0,001848 0,00074 0,00009 -0,000013 
5 0,000362 0,000019 -0,002162 -0,000691 -0,000042 -0,000018 
6 0,000361 -0,000044 -0,002161 0,000691 -0,000042 0,000018 
7 0,000395 -0,000055 -0,001112 -0,000677 -0,00048 -0,000038 
8 0,000394 0,000033 -0,001112 0,000677 -0,00048 0,000039 
9 -0,000032 -0,000092 0 -0,001117 0,000707 0,000012 

10 -0,000034 0,000073 0 0,001117 0,000707 -0,000011 
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TAULA:  Desplaçaments - Nusos (ELS freqüent, combinació més desfavorable) 

Nus 
U1 U2 U3 θ1 θ2 θ3 
m m m rad rad rad 

11 -0,000301 0,000005718 -0,004315 -0,001214 0,001055 0,000059 
12 -0,000302 -0,00002 -0,004315 0,001214 0,001055 -0,000058 
13 0,000115 0,000111 -0,007385 -0,001194 0,00039 0,000019 
14 0,000114 -0,000122 -0,007385 0,001194 0,00039 -0,000017 
15 0,00077 0,000114 -0,007385 -0,001194 -0,00039 -0,000017 
16 0,000768 -0,000119 -0,007385 0,001194 -0,00039 0,000019 
17 0,001186 0,000013 -0,004315 -0,001214 -0,001055 -0,000058 
18 0,001184 -0,000013 -0,004315 0,001214 -0,001055 0,00006 
19 0,000918 -0,00008 0 -0,001117 -0,000707 -0,000011 
20 0,000915 0,000085 0 0,001117 -0,000707 0,000012 
21 0,00049 -0,000039 -0,001112 -0,000677 0,00048 0,00004 
22 0,000488 0,000049 -0,001112 0,000677 0,00048 -0,000038 
23 0,000523 0,00004 -0,002162 -0,000691 0,000042 0,000019 
24 0,000521 -0,000024 -0,002162 0,000691 0,000042 -0,000017 
25 0,000752 0,000049 -0,001849 -0,000739 -0,00009 -0,000013 
26 0,00075 -0,000028 -0,001848 0,000739 -0,00009 0,000014 
27 0,000885 0,000028 0 -0,000494 -0,001461 -0,000003741 
28 0,000882 0 0 0,000494 -0,001461 0,000005315 
29 0,000993 -0,000015 -0,000973 -0,000106 0,000399 -0,000032 
30 0,000654 -0,000015 -0,002084 -0,000139 0,000109 0,000007183 
31 0,000381 -0,000013 -0,00166 -0,000125 -0,00016 0,000015 
32 0,000559 -0,000012 -0,00026 -0,000201 -0,000063 -0,000073 
33 0,001559 -0,00001 -0,001812 -0,000279 0,000672 0,00003 
34 0,001313 -0,000007714 -0,005982 -0,000301 0,000646 -0,000007634 
35 0,000441 -0,000005491 -0,007585 -0,000312 1,317E-09 5,818E-07 
36 -0,000431 -0,000003028 -0,005982 -0,000301 -0,000646 0,000008795 
37 -0,000677 -7,715E-07 -0,001812 -0,000279 -0,000672 -0,000029 
38 0,000322 0,000002285 -0,00026 -0,000201 0,000064 0,000074 
39 0,000501 0,000005677 -0,00166 -0,000125 0,00016 -0,000014 
40 0,000227 0,00000836 -0,002084 -0,000139 -0,000109 -0,000006207 
41 -0,000112 0,000011 -0,000973 -0,000107 -0,000399 0,000033 
42 0,000994 -0,000013 -0,000973 0,000107 0,000399 0,000032 
43 0,000655 -0,000013 -0,002084 0,000139 0,000109 -0,000006671 
44 0,000382 -0,000011 -0,00166 0,000125 -0,00016 -0,000015 
45 0,00056 -0,000009002 -0,00026 0,000201 -0,000064 0,000074 
46 0,00156 -0,000006595 -0,001812 0,000279 0,000672 -0,000029 
47 0,001315 -0,000004727 -0,005982 0,000301 0,000646 0,000008718 
48 0,000443 -0,000002394 -0,007585 0,000312 -1,317E-09 5,818E-07 
49 -0,000429 -4,138E-08 -0,005982 0,000301 -0,000646 -0,000007557 
50 -0,000675 0,000002789 -0,001812 0,000279 -0,000672 0,00003 
51 0,000325 0,000005122 -0,00026 0,000201 0,000064 -0,000073 
52 0,000503 0,000007321 -0,00166 0,000125 0,00016 0,000016 
53 0,00023 0,00001 -0,002084 0,000139 -0,000109 0,000007647 
54 -0,000109 0,000013 -0,000973 0,000107 -0,000399 -0,000032 
55 0,000056 -0,000014 -0,002887 8,13E-08 0,000307 4,003E-07 
56 0,000827 0,000012 -0,002887 8,992E-10 -0,000307 6,271E-07 
57 0,000249 -0,000013 -0,003427 1,668E-07 0,000104 4,146E-07 
58 0,000408 -0,000012 -0,003188 1,333E-07 -0,000265 4,364E-07 
59 0,000196 -0,00001 -0,001464 4,574E-08 -0,000455 4,618E-07 
60 -0,000205 -0,000008369 -0,004295 -1,575E-08 0,001209 4,884E-07 
61 -0,000135 -0,000006283 -0,008525 -2,954E-08 0,000791 5,147E-07 
62 0,000442 -0,000004015 -0,01011 -2,799E-08 -3,315E-19 5,397E-07 
63 0,001018 -0,000001583 -0,008525 -1,738E-08 -0,000791 5,628E-07 
64 0,001089 9,932E-07 -0,004295 -4,909E-09 -0,001209 5,831E-07 
65 0,000688 0,000003696 -0,001464 8,543E-10 0,000455 6,001E-07 
66 0,000475 0,000006501 -0,003188 1,931E-09 0,000265 6,133E-07 
67 0,000634 0,000009379 -0,003427 2,131E-09 -0,000104 6,224E-07 

 

 
Figura 4.19 Deformada amb la combinació ELS freqüent amb sobrecàrrega al tram central  

(Factor d'escala = 100).  
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4.3.  COMPROVACIÓ DELS ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

4.3.1.  Comprovació dels perfils adoptats 
Segons l'Eurocodi 3 els elements més sotmesos a compressió i flexió haurien de satisfer les 
següents condicions (equacions 6.61 i 6.62 de l'Eurocodi 3): 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑦 · 𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

En aquesta comprovació ja va inclosa la comprovació de les seccions a vinclament i vinclament 
lateral.  

Si, en canvi, la barra no està sotmesa a compressió sinó a tracció o a una compressió molt 
petita, l'equació és molt més senzilla (equació 6.2): 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
≤ 1 

El programa SAP2000 realitza automàticament els càlculs de les seccions oferint els resultats 
adjuntats a continuació. La numeració de les barres és la següent: 

• Barres transversals inferiors   1 -14 
• Cordons inferiors    15 - 16 
• Ànima de la gelosia (est)   17 - 42 
• Ànima de la gelosia (oest)   43 - 68 
• Cordons superiors    69 - 70 
• Barres transversals superiors   71 - 83 
• Barres diagonals (suport del tauler)  84 - 109 

Cal destacar que les barres a les quals se'ls hi ha augmentat l'espessor de 3 a 5 mm obtenien 
un rati major que 1 (1,03) disposant-hi barres de 3 mm d'espessor. 

TAULA:  Comprovació ELU (Eurocodi 3-2005) 

Barra Perfil 
Longitud 

Classe Equació Combinació ELU 
Punt de la barra Ratio 

Estat 
m m OK < 1 

1 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 1 1,82857 0,073578 OK 
2 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU 1 1,82857 0,172893 OK 
3 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU 1 1,37143 0,181269 OK 
4 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 1,37143 0,087682 OK 
5 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 1,37143 0,163297 OK 
6 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU parcial fletxa 1,37143 0,090966 OK 
7 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 1,37143 0,243977 OK 
8 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 1,82857 0,243977 OK 
9 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU parcial fletxa 1,82857 0,090966 OK 

10 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 1,37143 0,163299 OK 
11 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 1,37143 0,087682 OK 
12 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU 1 1,37143 0,18127 OK 
13 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.61) ELU 1 1,82857 0,172899 OK 
14 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 1 1,82857 0,073573 OK 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=133
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=133
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TAULA:  Comprovació ELU (Eurocodi 3-2005) 

Barra Perfil 
Longitud 

Classe Equació Combinació ELU 
Punt de la barra Ratio 

Estat 
m m OK < 1 

15 100 x 100 x 3 52,00 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 16 0,507306 OK 
16 100 x 100 x 3 52,00 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 36 0,507247 OK 
17 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,610578 OK 
18 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,357836 OK 
19 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 0 0,105623 OK 
20 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 4,03113 0,115196 OK 
21 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,322463 OK 
22 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,532587 OK 
23 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,603358 OK 
24 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,656868 OK 
25 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,6651 OK 
26 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,610311 OK 
27 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,54678 OK 
28 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 4,03113 0,334764 OK 
29 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 0 0,105469 OK 
30 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 4,03113 0,116567 OK 
31 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 0 0,33477 OK 
32 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,546827 OK 
33 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,610338 OK 
34 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,665132 OK 
35 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,656887 OK 
36 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,60337 OK 
37 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,532611 OK 
38 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,322472 OK 
39 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,126324 OK 
40 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 4,03113 0,115788 OK 
41 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,357815 OK 
42 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,610542 OK 
43 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,610474 OK 
44 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,357787 OK 
45 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,103246 OK 
46 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 4,03113 0,104571 OK 
47 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,322493 OK 
48 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,532668 OK 
49 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,603396 OK 
50 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,656929 OK 
51 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,665134 OK 
52 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,61035 OK 
53 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,546825 OK 
54 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 4,03113 0,334772 OK 
55 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,097431 OK 
56 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 4,03113 0,094582 OK 
57 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 0 0,334766 OK 
58 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,546777 OK 
59 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,610322 OK 
60 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,665102 OK 
61 100 x 100 x 5 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,656909 OK 
62 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,603383 OK 
63 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 0 0,532644 OK 
64 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 4,03113 0,322484 OK 
65 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 7 0 0,112694 OK 
66 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2) ELU 7 4,03113 0,106859 OK 
67 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.2.1) ELU 1 0 0,357808 OK 
68 100 x 100 x 3 4,03 Classe 1 (6.62) ELU 1 4,03113 0,61051 OK 
69 100 x 100 x 3 48,00 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 26 0,749677 OK 
70 100 x 100 x 3 48,00 Classe 1 (6.61) ELU parcial fletxa 22 0,749734 OK 
71 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,086006 OK 
72 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,117423 OK 
73 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,118735 OK 
74 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,117725 OK 
75 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,137807 OK 
76 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,117648 OK 
77 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,10292 OK 
78 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,11356 OK 
79 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,130586 OK 
80 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,117285 OK 
81 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,101871 OK 
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TAULA:  Comprovació ELU (Eurocodi 3-2005) 

Barra Perfil 
Longitud 

Classe Equació Combinació ELU 
Punt de la barra Ratio 

Estat 
m m OK < 1 

82 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,113981 OK 
83 100 x 100 x 3 3,20 Classe 1 (6.2) ELU 7 0 0,108713 OK 
84 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,18811 OK 
85 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,187976 OK 
86 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,235631 OK 
87 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,235598 OK 
88 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,193288 OK 
89 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,193247 OK 
90 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,323334 OK 
91 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,32336 OK 
92 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,320198 OK 
93 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,320187 OK 
94 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,222777 OK 
95 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,222782 OK 
96 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,26806 OK 
97 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,268063 OK 
98 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,222779 OK 
99 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU parcial fletxa 2,56125 0,222781 OK 

100 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,320195 OK 
101 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,32019 OK 
102 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,323357 OK 
103 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.61) ELU 3 2,56125 0,323336 OK 
104 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,193251 OK 
105 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,193284 OK 
106 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,2356 OK 
107 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,235629 OK 
108 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,188027 OK 
109 100 x 100 x 3 5,12 Classe 1 (6.2.1) ELU 3 2,56125 0,188059 OK 

 

4.4.  COMPROVACIÓ DELS ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

4.4.1.  ELS de deformació de l'estructura 

4.4.1.1.  Estat límit de deformacions 

La IAP-11 estableix que la fletxa vertical màxima corresponent al valor freqüent de la 
sobrecàrrega d'ús en passarel·les no superarà L / 1200 on L és la llum. En aquest projecte, 
aquestes limitacions corresponen a 1,3 cm als trams extrems i 1,7 cm al tram central. 

S'ha pogut comprovar com la màxima fletxa de l'estructura en combinació freqüent de 
sobrecàrrega per ELS és de 1,0 cm al punt més desfavorable (punt mig del tram central). Així 
que es compleix el requisit en tota l'estructura. 

4.4.1.2.  Contrafletxa d'execució 

En ponts metàl·lics el projecte ha de definir una contrafletxa d'execució tal que, per la totalitat 
de la càrrega permanent, la geometria de l'estructura s'ajusti al màxim a la rasant teòrica de 
projecte. Cal assegurar també que, sota l'actuació de les càrregues permanents la geometria 
final de la passarel·la serà tal que no es produeixin zones d'acumulació d'aigua. 

La fletxa produïda per les càrregues permanents i que haurà de compensar-se prèviament  és 
de 4 mm en el tram central i de 2,5 mm en els trams laterals. Aquesta fletxa, encara que no es 
compensés, no repercuteix en l'evacuació d'aigües ja que s'ha definit un pendent longitudinal 
del 2% suficient per evitar l'acumulació d'aigua. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
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Les deformacions paràsites degudes al soldatge o a les condicions reals d'execució del pont, 
hauran de contrarestar-se mitjançant el seguiment i l'adopció de mesures correctores per tal 
de minimitzar-ne les desviacions de la geometria final de l'estructura respecte de la rasant 
teòrica del projecte. 

4.4.2.  ELS de vibracions 
Segons la IAP-11, es considerarà verificat l'estat límit de servei de vibracions en passarel·les de 
vianants si les seves freqüències naturals es situen fora dels dos rangs següents: 

• Rang crític per a vibracions verticals i longitudinals: de 1,25 a 4,60 Hz. 
• Rang crític per a vibracions laterals: de 0,50 a 1,20 Hz. 

Com s'ha vist a l'apartat 2.2.2.3.  i tenint en compte que la fletxa vertical sota combinacions 
ELS no va més enllà d'1,0 cm, la freqüència de les vibracions verticals serà sempre superior a 
4,60 Hz.  

El mateix passa amb les vibracions longitudinals. Amb les combinacions ELU s'arriba a una 
fletxa longitudinal de 3 cm, que repartida entre els dos extrems de la gelosia, comporten una 
fletxa d'1,5 cm que provocarien unes vibracions d'aproximadament 4,6 Hz, al límit de 
l'admissible. Ara bé, cal recordar que aquestes comprovacions s'han efectuat sota 
combinacions ELU i que les combinacions ELS provoquen fletxes força inferiors. A més, el 
neoprè limita encara més aquests desplaçaments longitudinals. 

Per últim, les vibracions laterals tampoc suposen un problema ja que el desplaçament màxim 
observat a l'envolupant d'ELU's no arriba als 3 cm així que les vibracions en aquesta direcció 
tindrien freqüències al voltant dels 3,2 Hz, fora del rang crític. Com a les vibracions 
longitudinals, les fletxes són encara inferiors en combinacions ELS, pel que les freqüències són 
superiors i, per tant, encara més allunyades del rang crític. 

4.5.  UNIONS 
Les unions dels diferents perfils a la gelosia metàl·lica seran rígides i executades mitjançant 
soldadura. Es poden diferenciar dos tipus d'unions a l'estructura: les unions entre les barres de 
l'ànima de la gelosia o les barres transversals i els cordons, i les pròpies unions dels cordons 
degudes a la limitació del transport de barres superiors a 12 metres. 

Les barres de menys longitud aniran directament soldades als cordons de la gelosia 
assegurant-ne la confluència dels eixos de les diferents barres coincidents a cada nus. El coll de 
la soldadura haurà de ser de 3 mm. 

Pel que fa a les unions de cadascun dels cordons, per tal de donar-li continuïtat es realitzaran 
in situ a obra a les zones menys sol·licitades dels cordons. Als cordons inferiors aquestes 
soldadures es realitzaran a les posicions 11, 21, 31 i 41 metres requerint cinc barres, dues d'11 
metres i tres de 10 metres de longitud per cadascun dels dos cordons. Als cordons superiors, 
les soldadures es realitzaran a les posicions 10, 19, 29 i 38 metres requerint cinc barres, dues 
de 9 metres i tres de 10 metres de longitud per a cada cordó. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B257E1F0-4FDE-4867-BA1F-A30DA7EDE9C7/111266/IAP11_Segunda.pdf
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4.5.1.  Comprovació de les unions 
La unió de soldadura entre barres més sol·licitada presenta una tracció de 164 KN (els 
moments i el tallant són menyspreables) sota la combinació de càrregues més desfavorable. 

 

Per a la comprovació de la unió s'ha escollit el mètode simplificat de la norma UNE-EN 1993-1-
8 relativa al disseny i càlcul d'unions en estructures metàl·liques. És un mètode conservador, 
pel que si es compleix aquesta condició, quedarà assegurada la resistència dels cordons. La 
unió serà segura si: 

𝑁
𝑙𝑤

< 𝐹𝑊,𝑅𝑑 =
𝑎 · 𝑓𝑢 √3⁄
𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2

 

Per l'acer S275JR:  

• fu = 430 N /mm2 
• βw = 0,85 

La longitud dels cordons de soldadura serà: 

𝑙𝑤 = 2 · 84 + 2 · 115 = 398 𝑚𝑚 

Per tant: 

𝐹𝑊,𝑅𝑑 =
3 · 430/√3
0,85 · 1,25

= 701 𝑁 𝑚𝑚�  

𝑁
𝑙𝑤

=
164000

398
= 412 𝑁 𝑚𝑚� < 𝐹𝑊,𝑅𝑑 → 𝑶𝑲 

Sobretot caldrà assegurar-se que les unions s'executin correctament ja que els problemes 
només podrien sorgir per deficiències en la soldadura. 

http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048314&PDF=Si
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048314&PDF=Si
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5.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
5.1.  PILARS 

Tots els pilars de la passarel·la són de secció circular i es construiran amb formigó armat HA-
30/B/12/IIIa i les armadures seran d'acer B500S. La passarel·la estarà simplement recolzada en 
els pilars mitjançant 5 cm de capes de neoprè. El recobriment a utilitzar serà de 35 mm. 

5.1.1.  Pilars de 50 cm de diàmetre 
Els pilars intermedis de la passarel·la tenen un diàmetre de 0,5 metres i es disposaran dos a 
cadascun dels dos recolzaments.  

5.1.1.1.  Armadura longitudinal 

Aquests pilars són els més sol·licitats a esforç axil. Reben una càrrega vertical de 360,2 KN a 
cada pilar, dels quals només 98,2 KN són càrregues permanents i 262 KN són, per tant, 
sobrecàrrega. Les càrregues horitzontals transmeses als pilars pel neoprè són menyspreables. 

Propietats 

• Ac (àrea de la secció de formigó) =  1,963 · 105 mm2 
• Ic (inèrcia de la secció de formigó) =  3,068 · 109 mm4 
• h (alçada) =     ≤ 7200 mm 
• fck =      30 MPa 
• fcd =      20 MPa 
• fyk =       500 MPa 
• fyd =      435 MPa 

Es consideren els pilars com encastats a la base amb l'extrem superior lliure, hipòtesi 
conservadora ja que el fregament del neoprè amb l'estructura metàl·lica repartirà 
lleugerament els moments al llarg de tot el pilar. 

De les combinacions ELU plantejades, les més desfavorables es resumeixen en les següents, tot 
afegint una excentricitat de 2 cm a l'axil com marca la EHE-08: 

• ELU3   Nd = 408 KN   Md = 13 KN · m 
• ELU4   Nd = 108 KN  Md = 25  KN · m 
• ELU2 Impacte  Nd = 186 KN   Md = 1000 KN · m 

Les dues primeres combinacions se solucionen amb l'armadura mínima geomètrica: 

• As'min,geom = 772 mm2 
• As'min,mec = 355 mm2 

És a dir, en condicions normals, els pilars només requeriran de l'armadura mínima geomètrica 
per resistir els esforços resultants solucionats amb 8φ12. Els pilars dels accessos també se 
solucionen amb l'armadura mínima.  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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Ara bé, els dos pilars més propers al carrer hauran de suportar, a més, l'impacte d'un vehicle a 
1 metre del nivell del carrer, així que l'armadura de la base d'aquests pilars haurà de ser 
reforçada. 

Per fer el càlcul, s'ha considerat que el cantell útil és d'aproximadament 35 cm i una amplada 
de 33 cm. Realitzant el càlcul de les armadures necessàries: 

• As = 6369 mm2 

Disposar 20φ20 o 13φ25 en només la meitat de la secció del pilar no és possible per les 
separacions mínimes, així que s'ha optat per augmentar la secció fins als 80 cm de diàmetre a 
la base dels pilars des de la fonamentació fins a un metre per sobre del nivell del carrer i des 
d'aquí reduir progressivament la secció fins als 50 cm de diàmetre de la resta del pilar. 
D'aquesta manera, l'armadura necessària serà de: 

• As = 3327 mm2 

Que es resoldran amb 10φ20 a cada meitat del pilar, i que afegits a l'armadura mínima 
procedent de la resta del pilar, 20φ20 + 8φ12 en el total del pilar, aconsegueixen l'àrea d'acer 
necessària. 

5.1.1.2.  Armadura transversal 

En situacions persistents o transitòries el tallant màxim que es té als pilars és de Vd = -4 KN. 
Aquest tallant és molt inferior als requerit per disposar-hi armadura de tallant: 

• Vu2  80 KN 
• Vu2,min  89 KN 
• Vu1  842 KN 

L'armadura mínima a disposar és de ≥ 377 mm2/m que es cobriran amb 1c φ12 cada 0,30 m. 

S'estudia ara el cas dels dos pilars que requereixen resistir l'impacte d'un vehicle a prop de la 
seva base. Aquests pilars pateixen un tallant màxim de Vd = -1000 KN des del punt d'impacte 
fins a la base. En aquest tram el diàmetre dels pilars és de 80 cm enlloc dels 50 cm de la resta 
del pilar. 

• Vu2  286 KN 
• Vu2,min  217 KN 
• Vu1  2460 KN 

Es compleix la condició de Vd ≤ Vu1 però caldrà armadura de tallant ja que Vd > Vu2. Com que es 
disposarà d'armadura de tallant: 

• Vcu  241 KN 
• Vcu,min  217 KN 
• Vd ≤ Vu2 = Vcu + Vsu 
• Vsu   ≥ 759 KN 
• A90  ≥ 3245 mm2/m 



166 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

Aquest requeriment es cobrirà amb 1c φ16 cada 0,10 metres. 

5.1.2.  Pilars de 80 cm de diàmetre 

5.1.2.1.  Armadura longitudinal 

Els pilars de 80 cm corresponen als dos extrems de la passarel·la. Aquests pilars, a més 
d'aguantar part del pes i les càrregues transmeses per la passarel·la, han d'aguantar també 
part dels accessos, tant de les escales com de les rampes. Tots aquests esforços axils els hi 
arriben de manera excèntrica. 

Propietats 

• A (àrea total de la secció) =   5,027 · 105 mm2 
• I (inèrcia total de la secció) =   2,011 · 1010 mm4 
• h (alçada) =     ≤ 5600 mm 
• fck =      30 MPa 
• fcd =      20 MPa 
• fyk =       500 MPa 
• fyd =      435 MPa 

La combinació més desfavorable contempla un axil de Nd = 395 KN i un moment de Md = 386 
KN · m en la direcció transversal a la passarel·la. Pel que es necessitarien: 

• As   671 mm2 
• As,min   2005 mm2 

Per tant, tot i els moments als que està sotmès el pilar, aquest es soluciona amb l'armadura 
mínima establerta per aquest cas en 18φ12. 

5.1.2.2.  Armadura transversal 

El tallant en aquests dos pilars no és significatiu pel que es disposarà l'armadura mínima 
corresponent a 1c φ12 cada 0,28 metres. 

5.2.  RAMPES D'ACCÉS 
Cada tram de rampa es considera encastat en els extrems i, per tant,  independent de la resta 
de trams. Tots els trams tenen 10 metres de llum excepte un que en té 14.  Els trams tenen 2,3 
metres d'ample per 0,35 metres de cantell. 

Propietats 

• A (àrea total de la secció) =   9,621 · 105 mm2 
• I (inèrcia total de la secció) =   8,218 · 109 mm4 
• L (llum) =     10 o 14 metres 
• fck =      30 MPa 
• fcd =      20 MPa 
• fyk =       500 MPa 
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• fyd =      435 MPa 

5.2.1.  Armadura transversal 
El tallant de càlcul a la rampa més sol·licitada és Vd = 275 KN i és inferior a Vu2 = 453 KN. Així 
que l'armadura transversal que es disposarà a totes les rampes serà la mínima i solucionada 
amb 1c φ12 cada 10 cm. 

5.2.2.  Armadura longitudinal 

5.2.2.1.  Tram de 14 metres 

És el tram més llarg de rampa d'accés a la passarel·la sense recolzaments intermedis. Té un 
moment de càlcul positiu al centre llum de 164 KN · m i negatiu als extrems de 328 KN · m.  

Als extrems es necessita: 

• As  5533 mm2 
• As,min,geom 1440 mm2 
• As,min,mec 1471 mm2 
• A's,min,geom 432 mm2 

Que es solucionarà amb 18φ20. L'armadura mínima que es disposarà a la resta de la 
plataforma serà armadura de compressió i es solucionarà amb 9φ12. 

Pel que fa als moments positius: 

• As  2612 mm2 
• As,min,geom 1440 mm2 
• As,min,mec 1471 mm2 
• A's,min,geom 432 mm2 

I es disposaran 13φ16. L'armadura inferior de compressió als punts de moment negatiu serà la 
mínima i solucionada amb 9φ12. 

5.2.2.2.  Trams de 10 metres 

És el tram més llarg de rampa d'accés a la passarel·la sense recolzaments intermedis. Té un 
moment de càlcul positiu al centre llum de 164 KN · m i negatiu als extrems de 328 KN · m.  

Als extrems es necessita: 

• As  2667 mm2 
• As,min,geom 1440 mm2 
• As,min,mec 1471 mm2 
• A's,min,geom 432 mm2 

Que se solucionarà amb 14φ16. L'armadura mínima que es disposarà a la resta de la 
plataforma serà armadura de compressió i se solucionarà amb 9φ12. 
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Pel que fa als moments negatius: 

• As  1304 mm2 
• As,min,geom 1440 mm2 
• As,min,mec 1471 mm2 
• A's,min,geom 432 mm2 

Se soluciona amb l'armadura mínima mecànica a tracció disposant-hi 13φ12. L'armadura 
inferior de compressió als punts de moment negatiu serà la mínima i solucionada amb 9φ12. 

5.3.  ESCALES 
Cada tram d'escala es considera encastat en els extrems i, per tant,  independent de la resta de 
trams. Tots els trams tenen 4 metres de llum. Els trams tenen 2 metres d'ample per 0,25 
metres de cantell, considerant els esglaons com una càrrega que no ajuda a nivell resistent 
sobre la plataforma. 

Propietats 

• A (àrea total de la secció) =   3,801 · 105 mm2 
• I (inèrcia total de la secció) =   1,775 · 109 mm4 
• L (llum) =     4 metres 
• fck =      30 MPa 
• fcd =      20 MPa 
• fyk =       500 MPa 
• fyd =      435 MPa 

5.3.1.  Armadura transversal 
El tallant de càlcul a la rampa més sol·licitada és Vd = 57 KN i és inferior a Vu2 = 297 KN. Així que 
l'armadura transversal que es disposarà a totes les rampes serà la mínima i solucionada amb 
1c φ12 cada 10 cm. 

5.3.2.  Armadura longitudinal 
Com que la llum és molt més petita que a les rampes, els moments són força inferiors. El 
moment de càlcul positiu al centre llum és de 19 KN · m i el negatiu als extrems de 38 KN· m. 

Als extrems es necessita: 

• As  533 mm2 
• As,min,geom 783 mm2 
• As,min,mec 800 mm2 
• A's,min,geom 235 mm2 

Que se solucionarà amb l'armadura mínima mecànica amb 8φ12. L'armadura mínima que es 
disposarà a la resta de la plataforma serà armadura de compressió i se solucionarà amb 8φ12. 

Pel que fa als moments positius: 



169 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

• As  264 mm2 
• As,min,geom 783 mm2 
• As,min,mec 800 mm2 
• A's,min,geom 235 mm2 

I es disposaran també 8φ12. L'armadura inferior de compressió als punts de moment negatiu 
serà la mínima i solucionada amb 8φ12. 

5.4.  TAULER 
El tauler resisteix degut a que està recolzat sobre l'estructura metàl·lica i no ha de resistir grans 
esforços. Tot i que es podria construir de formigó en massa, s'ha decidit disposar una malla de 
tracció mínima en ambdós sentits a cada llosa de 3x4 metres per controlar la fissuració. Com 
que només té 10 cm de cantell, aquesta malla es disposarà exclusivament a la cara 
traccionada. 

En direcció longitudinal es disposaran 10φ12 repartits en tot l'ample del tauler. 

En direcció transversal es disposaran 14φ12 cada 4 metres. S'han escollit aquests 4 metres 
degut a que és la separació entre barres transversals de la gelosia metàl·lica, permetent 
disposar de juntes per diferenciar entre lloses. 
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6.  FONAMENTACIONS 
Com es pot comprovar amb més detall a l'estudi geotècnic de la zona, les característiques del 
terreny no ofereixen una gran tensió admissible degut a la proximitat de la platja. Tot i així, 
com que l'axil transmès a la base dels pilars no és excessivament important s'ha cregut 
convenient fer fonamentacions mitjançant sabates rígides de formigó armat. 

Aquestes sabates s'executaran  per sota de la capa de rebliment a una profunditat de 2 metres 
reposant sobre una capa de materials quaternaris formats principalment per argiles amb 
fracció de sorra fina molt humida i que proporciona una tensió admissible de 0,048 MPa. 

A aquesta profunditat no s'ha trobat encara el nivell freàtic però no es descarta que, degut a 
les oscil·lacions provocades per la proximitat a la costa, aquest pugui afectar a les excavacions. 

Els materials a utilitzar seran:  

• Formigó: HA-30/B/12/IIIa  
• Acer passiu: B500S 

6.1.  PILARS INTERMEDIS DE LA PASSAREL·LA 

6.1.1.  Esforços a la base dels pilars 

Valors de càlcul 

• Nd = 408 KN 
• Md = 13 KN · m 

Valors característics 

• Nk = 302 KN 
• Mk = 10 KN · m 

6.1.2.  Predimensionament de la sabata 

6.1.2.1.  Dimensionament en planta 

Nk / A ≤ σadm    on A = a2     degut a que s'estan dimensionant sabates quadrades. 

Per tant, a ≥ 2,51 m. És recomanable arrodonir les dimensions a l'alça per poder cobrir el pes 
propi de la sabata, així que s'utilitzaran sabates quadrades de costat:  

• a = 3 m 

6.1.2.2.  Cantell 

Per considerar-la sabata rígida el cantell ha de complir la condició v ≤ 2h on v és el vol. Per 
tant, en aquest cas: 

• h ≥ 0,63 m → h = 0,7 m 
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6.1.3.  Comprovació que σmed ≤ σadm i σ1 ≤ 1,25 · σadm 

• Psabata = 25 · 32 · 0,7 = 158 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 460 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,053 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,049 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,051 > 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Per tant, és necessari augmentar les sabates fins a 3,5 metres de costat i 0,8 metres de cantell 
perquè compleixi: 

• Psabata = 25 · 3,52 · 0,8 = 245 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 547 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,046 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,043 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,045 < 𝜎𝑎𝑑𝑚   OK 

• 𝜎1 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,060 𝑀𝑃𝑎  OK 

6.1.4.  Dimensionament en ELU 
S'utilitza el mètode de bieles i tirants de la EHE-08. Es disposarà d'una capa de formigó de 
neteja pel que el recobriment serà de 35 mm. 

• 𝜎1𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴

+ 𝑀𝑑·𝑣
𝐼

= 0,062 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴
− 𝑀𝑑·𝑣

𝐼
= 0,059 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎3𝑑 = 0,060 𝑀𝑃𝑎 
• 𝑅1𝑑 = 347 𝐾𝑁 
• 𝑥1 = 816 𝑚𝑚 
• 𝑇𝑑 = 439 𝐾𝑁 
• 𝐴𝑠 = 1009 𝑚𝑚2 
• 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1260 𝑚𝑚2 

Que se solucionaran amb 12φ12 en ambdues direccions i a cada cara. 

6.2.  PILARS EXTREMS DE LA PASSAREL·LA 

6.2.1.  Esforços a la base dels pilars 

Valors de càlcul 

• Nd = 395 KN 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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• Md = 386 KN · m 

Valors característics 

• Nk = 293 KN 
• Mk = 286 KN · m 

6.2.2.  Predimensionament de la sabata 

6.2.2.1.  Dimensionament en planta 

Nk / A ≤ σadm    on A = a2     degut a que s'estan dimensionant sabates quadrades. 

Per tant, a ≥ 2,47 m. És recomanable arrodonir les dimensions a l'alça per poder cobrir el pes 
propi de la sabata, així que s'utilitzaran sabates quadrades de costat:  

• a = 3 m 

6.2.2.2.  Cantell 

Per considerar-la sabata rígida el cantell ha de complir la condició v ≤ 2h on v és el vol. Per 
tant, en aquest cas: 

• h ≥ 0,55 m → h = 0,6 m 

6.2.3.  Comprovació que σmed ≤ σadm i σ1 ≤ 1,25 · σadm 

• Psabata = 25 · 32 · 0,6 = 135 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 428 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,094 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,001 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,048 ≈ 𝜎𝑎𝑑𝑚  

• 𝜎1 > 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,060 𝑀𝑃𝑎 

Per tant, és necessari augmentar les sabates fins a 4,2 metres de costat i 0,9 metres de cantell 
perquè compleixi: 

• Psabata = 25 · 4,22 · 0,9 = 397 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 689 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,057 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,020 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,039 < 𝜎𝑎𝑑𝑚   OK 

• 𝜎1 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,060 𝑀𝑃𝑎  OK 
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6.2.4.  Dimensionament en ELU 
S'utilitza el mètode de bieles i tirants de la EHE-08. Es disposarà d'una capa de formigó de 
neteja pel que el recobriment serà de 35 mm. 

• 𝜎1𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴

+ 𝑀𝑑·𝑣
𝐼

= 0,078 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴
− 𝑀𝑑·𝑣

𝐼
= 0,027 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎3𝑑 = 0,053 𝑀𝑃𝑎 
• 𝑅1𝑑 = 522 𝐾𝑁 
• 𝑥1 = 1011 𝑚𝑚 
• 𝑇𝑑 = 722 𝐾𝑁 
• 𝐴𝑠 = 1661 𝑚𝑚2 
• 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1701 𝑚𝑚2 

Que se solucionaran amb 16φ12 en ambdues direccions i a cada cara. 

6.3.  PILARS DE LES RAMPES 

6.3.1.  Esforços a la base dels pilars 

Valors de càlcul 

• Nd = 439 KN 
• Md = 9 KN · m 

Valors característics 

• Nk = 325 KN 
• Mk = 7 KN · m 

6.3.2.  Predimensionament de la sabata 

6.3.2.1.  Dimensionament en planta 

Nk / A ≤ σadm    on A = a2     degut a que s'estan dimensionant sabates quadrades. 

Per tant, a ≥ 2,60 m. És recomanable arrodonir les dimensions a l'alça per poder cobrir el pes 
propi de la sabata, així que s'utilitzaran sabates quadrades de costat:  

• a = 3 m 

6.3.2.2.  Cantell 

Per considerar-la sabata rígida el cantell ha de complir la condició v ≤ 2h on v és el vol. Per 
tant, en aquest cas: 

• h ≥ 0,63 m → h = 0,7 m 

6.3.3.  Comprovació que σmed ≤ σadm i σ1 ≤ 1,25 · σadm 

• Psabata = 25 · 32 · 0,7 = 158 KN 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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• Nk
TOT = 302 + 158 = 483 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,055 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,052 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,054 > 𝜎𝑎𝑑𝑚  

Per tant, és necessari augmentar les sabates fins a 3,5 metres de costat i 0,8 metres de cantell 
perquè compleixi: 

• Psabata = 25 · 3,52 · 0,8 = 245 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 570 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� +𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,047 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,046 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,047 < 𝜎𝑎𝑑𝑚   OK 

• 𝜎1 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,060 𝑀𝑃𝑎  OK 

6.3.4.  Dimensionament en ELU 
S'utilitza el mètode de bieles i tirants de la EHE-08. Es disposarà d'una capa de formigó de 
neteja pel que el recobriment serà de 35 mm. 

• 𝜎1𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴

+ 𝑀𝑑·𝑣
𝐼

= 0,064 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴
− 𝑀𝑑·𝑣

𝐼
= 0,062 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎3𝑑 = 0,063 𝑀𝑃𝑎 
• 𝑅1𝑑 = 361 𝐾𝑁 
• 𝑥1 = 815 𝑚𝑚 
• 𝑇𝑑 = 455 𝐾𝑁 
• 𝐴𝑠 = 1046 𝑚𝑚2 
• 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1260 𝑚𝑚2 

Que se solucionaran amb 12φ12 en ambdues direccions i a cada cara. 

6.4.  PILARS DE LES ESCALES 

6.4.1.  Esforços a la base dels pilars 
Valors de càlcul 

• Nd = 172 KN 
• Md = 3 KN · m 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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Valors característics 

• Nk = 128 KN 
• Mk = 1 KN · m 

6.4.2.  Predimensionament de la sabata 

6.4.2.1.  Dimensionament en planta 

Nk / A ≤ σadm    on A = a2     degut a que s'estan dimensionant sabates quadrades. 

Per tant, a ≥ 1,63 m. És recomanable arrodonir les dimensions a l'alça per poder cobrir el pes 
propi de la sabata, així que s'utilitzaran sabates quadrades de costat:  

• a = 2 m 

6.4.2.2.  Cantell 

Per considerar-la sabata rígida el cantell ha de complir la condició v ≤ 2h on v és el vol. Per 
tant, en aquest cas: 

• h ≥ 0,38 m → h = 0,4 m 

6.4.3.  Comprovació que σmed ≤ σadm i σ1 ≤ 1,25 · σadm 

• Psabata = 25 · 32 · 0,7 = 40 KN 
• Nk

TOT = 302 + 158 = 168 KN 

• 𝜎1 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� + 𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,043 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2 = 𝑁𝑘𝑇𝑂𝑇
𝐴𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎
� −𝑀𝑘 · 𝑣

𝐼� = 0,040 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎𝑚𝑒𝑑 = (𝜎1+𝜎2)
2

= 0,042 > 𝜎𝑎𝑑𝑚  OK 

• 𝜎1 < 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0,060 𝑀𝑃𝑎  OK 

6.4.4.  Dimensionament en ELU 
S'utilitza el mètode de bieles i tirants de la EHE-08. Es disposarà d'una capa de formigó de 
neteja pel que el recobriment serà de 35 mm. 

• 𝜎1𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴

+ 𝑀𝑑·𝑣
𝐼

= 0,059 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎2𝑑 = 𝑁𝑑
𝐴
− 𝑀𝑑·𝑣

𝐼
= 0,055 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎3𝑑 = 0,057 𝑀𝑃𝑎 
• 𝑅1𝑑 = 101 𝐾𝑁 
• 𝑥1 = 440 𝑚𝑚 
• 𝑇𝑑 = 145 𝐾𝑁 
• 𝐴𝑠 = 333 𝑚𝑚2 
• 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 360 𝑚𝑚2 

Que se solucionaran amb 7φ12 en ambdues direccions i a cada cara. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest annex serveix com a guia a l'hora d'instal·lar l'enllumenat necessari per fer front a les 
necessitats dels usuaris de la passarel·la. Per dur a terme el disseny de l'enllumenat s'han 
tingut en compte criteris funcionals que complissin amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i el Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior així com 
criteris estètics seguint amb el disseny original de la passarel·la. 

L'objectiu és dotar al pas elevat de la visibilitat necessària durant la nit i dies de mal temps 
facilitant l'accessibilitat i reduint el risc d'accident o d'inseguretat ciutadana. El càlcul parteix 
amb el condicionant que la barana s'ha dissenyat de tal manera que es puguin instal·lar a 
l'interior del passamans inferior les làmpades necessàries (presumiblement fluorescents) per 
assolir l'objectiu d'enllumenat. 

2.  CONDICIONANTS NORMATIUS 
El Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior estableix el 
següent respecte a passarel·les destinades a vianants així com a rampes i escales exteriors: 

• La classe d'enllumenat serà CE2 i, en cas de risc d'inseguretat ciutadana, podrà 
adoptar-se la classe CE1. Quan existeixin escales i rampes d'accés, la il·luminació en el 
pla vertical no serà inferior al 50% del valor en el pla horitzontal, de forma que 
s'asseguri una bona apreciació dels esglaons. 

Les classes d'enllumenat especificades en el punt anterior corresponen a les següents 
característiques: 

Classe d'Enllumenat 

Il·luminació horitzontal 

Il·luminació Mitjana Em 
(lux) [mínima 
mantinguda] 

Uniformitat Mitjana Um 
[mínima] 

CE1 30 0,40 
CE2 20 0,40 

 

Es pot observar que no és necessària una gran il·luminació per passos de vianants, fins i tot si 
aquest es troba en una zona susceptible a la inseguretat ciutadana. 

  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
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3.  CÀLCULS D'ENLLUMENAT 

3.1.  BASES DE CÀLCUL 
Per realitzar el càlcul de la il·luminació necessària s'ha tingut en compte que s'utilitzaran 
fluorescents de 36 W i 1,2 metres de llargada que proporcionen una intensitat lumínica d'unes 
200 Cd. 

L'amplada a il·luminar des de les baranes és de 2,70 metres a la passarel·la, 1,80 metres a les 
rampes i 1,50 metres a les escales.  

Els llums se situaran majoritàriament als passamans inferiors de les baranes tant a la 
passarel·la com als accessos, a una alçada de 0,70 metres. Degut a la major amplada de la 
passarel·la respecte de les rampes i escales es reserva la possibilitat, si l'estudi ho justifica, 
d'instal·lar més llums de suport a les barres superiors transversals de la gelosia metàl·lica. 

Per últim, tot i que no és una zona de gran risc pel que fa a la seguretat ciutadana, com que es 
tracta d'una zona força solitària, especialment a altes hores de la nit, s'ha cregut convenient 
buscar una classe d'enllumenat CE1. L'objectiu, doncs, serà aconseguir una il·luminació mitjana 
d'almenys 30 lux i una uniformitat del 40 % a tots els punts de la passarel·la i accessos. 

Mesura de la il·luminació 

Per tal de dur a terme l'estudi d'enllumenat s'ha utilitzat la següent expressió que ens 
proporciona la il·luminació horitzontal proporcionada per un determinat punt de llum a cada 
punt de la superfície a il·luminar: 

𝐸 = ��
𝐼 · 𝑐𝑜𝑠3𝛾

ℎ2 � 

On I és la intensitat lumínica de la làmpada escollida, γ és l'angle format per la direcció 
d'incidència de la llum a cada punt amb la vertical i h és l'alçada de la làmpada. El sumatori 
comprèn tots els punts de llum de la instal·lació, tot i que, a efectes de càlcul, només s'han 
considerat els més propers a cada punt d'estudi entenent que els més allunyats no aporten 
una quantitat significativa de llum. 

Amb aquesta expressió s'aconsegueix la il·luminació proporcionada a cada punt de lluny, però 
per aconseguir la il·luminació mitjana Em proporcionada per les lluminàries s'han de considerar 
dos factors afegits que corresponen al tipus de llum escollit i la vida útil d'aquest amb la 
depreciació de la llum proporcionada al llarg del temps. 

𝐸𝑚 = 𝐸 · 𝑓𝑢 · 𝑓𝑚 

Factor d'utilització (fu) 

És la relació existent entre el flux incident en la superfície de referència i el flux emès per la 
làmpada o làmpades allotjades a la lluminària. Aquest factor depèn, per tant, del tipus de 
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làmpada i de lluminària  escollida i de la relació entre l'alçada del punt de llum i l'amplada de la 
zona a il·luminar. 

En aquest cas, seguint la Guia Tècnica d'Eficiència Energètica en Il·luminació i sabent que 
s'utilitzaran tubs fluorescents, s'ha establert el factor d'utilització en 0,27. 

Factor de manteniment (fm) 

És la relació entre la il·luminació mitjana de la zona il·luminada després d'un determinat 
període de funcionament de la instal·lació d'enllumenat exterior i la il·luminació mitjana 
obtinguda a l'inici del seu funcionament com a nova instal·lació. Depèn, doncs, de les làmpades 
i lluminàries escollides. El factor de manteniment en exteriors ve definit per l'expressió: 

𝑓𝑚 = 𝐹𝐷𝐹𝐿 · 𝐹𝑆𝐿 · 𝐹𝐷𝐿𝑈 

On: 

• FDFL  Factor de depreciació del flux lluminós de les làmpades 
• FSL  Factor de supervivència de les làmpades 
• FDLU  Factor de depreciació de les lluminàries 

Per criteris d'eficiència energètica i per reduir el cost de manteniment de la passarel·la, s'han 
escollit tubs fluorescents trifòsfor i lluminàries amb un grau de protecció del sistema òptic 
elevat del tipus IP6X. S'ha considerat que la zona té un grau de contaminació mitjà. 

 1 any 1,5 anys 2 anys 2,5 anys 3 anys 

FDFL 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

FSL 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 

FDLU 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 

 

Per tant, el factor de manteniment un cop passats tres anys de la instal·lació de les làmpades i 
lluminàries serà de fm = 0,76. 

Uniformitat 

La uniformitat és, senzillament, el quocient (en tant per cent) entre el punt menys il·luminat i 
el punt més il·luminat. 

3.2.  ENLLUMENAT DELS ACCESSOS 
Com s'ha comentat abans, la superfície a il·luminar té 1,8 metres d'amplada a les rampes i 1,5 
metres d'amplada a les escales. Aquestes amplades, així com els 2,7 metres considerats a la 
passarel·la, corresponen a les distàncies entre baranes i, per tant, l'amplada útil de pas pels 
vianants. 

Els accessos tenen dues característiques principals: 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_GT_EE_iluminacion_Alumbrado_Publico_9a40dc27.pdf
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• Són més estrets que la passarel·la. 
• Afegir llums de suport a l'enllumenat del passamans seria complicat i costós. 

3.2.1.  Enllumenat de les rampes 
Les dues característiques anteriors desemboquen en la conclusió que cal obtenir les condicions 
marcades per la normativa a tots els punts exclusivament amb llums situats a 0,70 metres 
d'alçada. Amb aquest objectiu s'han realitzat diverses iteracions i a continuació s'ofereix la 
distribució lumínica per a 2, 3 i 4 metres entre punts de llum de la mateixa barana a les rampes 
d'accés.  

Les taules representen un tram de rampa qualsevol amb la seva amplada dividida en 5 punts 
separats per  45 cm i la distància entre punts de llum de la mateixa barana separada també en 
5 punts amb separacions entre ells que depenen de la distribució escollida. El centre dels punts 
de llum s'ha marcat amb les cel·les negres amb una O blanca i s'ha tingut en compte que cada 
fluorescent il·lumina al llarg dels seus 1,2 metres de longitud. En vermell s'expressen els valors 
d'il·luminació que no arriben als 30 lux mínims. 

O 
   

O 
   

O 
106 110 118 110 106 110 118 110 106 
78 79 88 79 78 79 88 79 78 
62 58 62 58 62 58 62 58 62 
88 79 78 79 88 79 78 79 88 

118 110 106 110 118 110 106 110 118 

  
O 

   
O 

  Figura 3.1 Fluorescents cada 2 metres. Em mínima = 58 lux, Uniformitat = 49% 

 

O 
   

O 
   

O 
93 89 45 89 93 89 45 89 93 
64 63 42 63 64 63 42 63 64 
41 45 41 45 41 45 41 45 41 
42 63 64 63 42 63 64 63 42 
45 89 93 89 45 89 93 89 45 

  
O 

   
O 

  Figura 3.2 Fluorescents cada 3 metres. Em mínima = 41 lux, Uniformitat = 44% 

 

O 
   

O 
   

O 
89 61 20 61 89 61 20 61 89 
58 47 23 47 58 47 23 47 58 
30 36 30 36 30 36 30 36 30 
23 47 58 47 23 47 58 47 23 
20 61 89 61 20 61 89 61 20 

  
O 

   
O 

  Figura 3.3 Fluorescents cada 4 metres. Em mínima = 20 lux, Uniformitat = 22% 
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Es poden observar clarament les diferències entre les diferents separacions, tant pel que fa a 
punts massa foscos com a la uniformitat lumínica aconseguida a la superfície. Les iteracions 
han establert la separació òptima entre tubs fluorescents de la mateixa barana en 3,1 metres. 
Ara bé, per tal de facilitar el muntatge s'ha escollit que la separació sigui de 3 metres entre 
centres de fluorescents de la mateixa barana. 

Amb aquesta distribució s'acompleixen les dues condicions mínimes establertes pel Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior. 

Distribució paral·lela o al portell 

Tot i que intuïtivament queda bastant clar que la distribució al portell ofereix unes 
característiques més interessants pel que fa a uniformitat lumínica o a la possible fallada d'un 
dels aparells, a continuació es mostra la diferència de considerar un tipus o un altre de 
distribució amb la mateixa separació entre punts de llum de la mateixa barana (3 m): 

O 
   

O 
   

O 
93 89 45 89 93 89 45 89 93 
64 63 42 63 64 63 42 63 64 
41 45 41 45 41 45 41 45 41 
42 63 64 63 42 63 64 63 42 
45 89 93 89 45 89 93 89 45 

  
O 

   
O 

  Figura 3.4 Distribució al portell. Em mínima = 41 lux, Uniformitat = 44% 

  
 

O 
 

  
 

O 
 

  
45 89 93 89 45 89 93 89 45 
42 63 64 63 42 63 64 63 42 
37 45 45 45 37 45 45 45 37 
42 63 64 63 42 63 64 63 42 
45 89 93 89 45 89 93 89 45 

  
O 

   
O 

  Figura 3.5 Distribució paral·lela. Em mínima = 37 lux, Uniformitat = 40% 

Com es pot observar, la distribució al portell millora les dues característiques principalment 
buscades. Amb la distribució paral·lela hi ha un punt més fosc que els altres just al punt mig 
entre punts lumínics. A més, es creen franges fosques entre punts de llum que perjudiquen la 
uniformitat lumínica i la sensació d'il·luminació dels vianants. 

3.2.2.  Enllumenat de les escales 
L'amplada a il·luminar a les escales és de, tan sols, 1,5 metres. Tot i així, per tal de facilitar la 
construcció s'ha cregut convenient utilitzar la mateixa distribució de les rampes, fluorescents 
disposats al portell amb una separació entre els centres dels punts de llum de la mateixa 
barana de 3 metres.  

D'aquesta manera s'assegura la correcta il·luminació en el pla vertical per tal de poder distingir 
correctament els esglaons i s'assoleix la uniformitat del 40%. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
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O 
   

O 
   

O 
130 134 167 134 130 134 167 134 130 
97 95 114 95 97 95 114 95 97 
76 68 76 68 76 68 76 68 76 

114 95 97 95 114 95 97 95 114 
167 134 130 134 167 134 130 134 167 

  
O 

   
O 

  Figura 3.6 Il·luminació a les escales. Em mínima = 68 lux, Uniformitat = 41% 

3.3.  ENLLUMENAT DE LA PASSAREL·LA 
La primera iteració per tal d'obtenir la il·luminació adequada per a la passarel·la ha de ser, 
sense cap dubte, la configuració escollida per a rampes i escales. Si s'il·lumina la passarel·la de 
la mateixa manera (disposició a cada barana de fluorescents de 36W cada 3 metres i disposició 
al portell), amb els seus 2,7 metres d'ample, 0,90 metres més que a les rampes, es pot 
observar el següent: 

O 
   

O 
   

O 
90 85 41 85 90 85 41 85 90 
39 39 29 39 39 39 29 39 39 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 
29 39 39 39 29 39 39 39 29 
41 85 90 85 41 85 90 85 41 

  
O 

   
O 

  Figura 3.7 Il·luminació de la passarel·la amb la mateixa configuració dels accessos.  
Em mínima = 21 lux, Uniformitat = 24% 

És evident que, degut a la major amplada de pas, la il·luminació escollida pels accessos és 
insuficient, especialment a l'hora d'il·luminar el centre de la passarel·la. A més, s'intueix un 
altre problema: serà molt complicat aconseguir una uniformitat de la il·luminació que arribi al 
40%. Els punts més il·luminats, just a la vertical dels fluorescents, tindran un fort contrast amb 
el centre de la passarel·la. Tot i així, es podrà aconseguir que la majoria de la zona de pas (ben 
bé un 80% de la superfície) tingui una il·luminació que compleixi amb les condicions 
d'uniformitat. 

Les dues solucions proposades per tal de solucionar el problema de la franja central, poc 
il·luminada, i per tal de reduir els problemes d'uniformitat lumínica són: 

a. Disposar els fluorescents de les baranes cada 2 metres enlloc de cada 3 i afegir un 
fluorescent a cada barra transversal superior de la gelosia, és a dir, un fluorescent cada 
4 metres a 3,3 metres d'alçada. 

b. Mantenir la mateixa separació dels fluorescents de les baranes establerta pels 
accessos (facilitant la construcció de la barana) i afegir, en canvi, dos fluorescents 
enlloc d'un de sol a cada barra transversal superior de la gelosia. 
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A continuació s'ofereixen els resultats dels dos càlculs: 

O 
   

O 
   

O 
106 110 118 110 106 110 118 110 106 
53 54 61 54 53 54 61 54 53 
34 32 34 32 34 32 34 32 34 
61 54 53 54 61 54 53 54 61 

118 110 106 110 118 110 106 110 118 

  
O 

   
O 

  Figura 3.8 Solució A. Em mínima = 32 lux, Uniformitat = 27% 

O 
   

O 
   

O 
99 95 51 95 99 95 51 95 99 
49 48 39 48 49 48 39 48 49 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 
39 48 49 48 39 48 49 48 39 
51 95 99 95 51 95 99 95 51 

  
O 

   
O 

  Figura 3.9 Solució B. Em mínima = 31 lux, Uniformitat = 31% 

Les dues solucions compleixen amb el requisit de 30 lux d'il·luminació mitjana mínima a tots 
els punts però es poden observar diverses diferències entre elles.  

La més evident és la distribució lumínica: posar els centres dels fluorescents cada 2 metres 
suposa que la separació entre fluorescents de la barana sigui tan sols de 0,8 metres, és per 
aquesta raó que a la solució A cada franja longitudinal té una il·luminació molt uniforme però 
també que hi hagi molta diferència entre les franges més properes als llums i les franges 
centrals; en canvi, la solució B té una distribució lumínica més semblant a la observada a les 
rampes, amb els fluorescents clarament diferenciats i menys diferència entre zones 
il·luminades i zones fosques.  

Els llums de suport superiors proporcionen una il·luminació pràcticament uniforme a tota la 
superfície de la passarel·la al voltant dels 5 lux amb un fluorescent per barra i dels 9 als 10 lux 
amb dos fluorescents per barra. No és una il·luminació de gran importància degut a l'alçada, 
però serveixen d'ajuda, especialment a la franja central. 

Econòmicament parlant, la solució A requereix de 4 fluorescents més que la solució B, de 
manera que la B és més aconsellable. Tot i que no sigui un factor molt determinant, la solució 
B presenta l'avantatge de la facilitat de construcció de la barana ja que aquesta es construirà 
exactament igual a la totalitat de la passarel·la i accessos. 

En conclusió, la solució B ofereix uns millors resultats en quant a uniformitat lumínica i 
garanteix que la condició del 40% es compleix en més superfície. Tot això amb un preu 
lleugerament inferior així que, òbviament, la solució escollida serà la B. 
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4.  CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
4.1.  CONDICIONANTS NORMATIUS 

El següent apartat s'ha realitzat seguint el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El subministrament d'energia elèctrica a la passarel·la es realitza mitjançant una alimentació 
trifàsica de 400V entre fases (línies R, S i T) i de 230V entre fases (R, S i T) i neutre (U). 
L'escomesa acabarà a la caixa de protecció i a continuació de la mateixa es disposarà l'equip de 
mesura. 

Les línies d'alimentació als punts de llum estaran previstes per a transportar la càrrega deguda 
als propis receptors, als seus elements associats, als seus corrents harmònics d'arrencada i 
desequilibri de fases. Com a conseqüència, la potència aparent mínima en VA es considerarà 
1,8 vegades la potència en watts de les làmpades. 

A més, el factor de potència a cada punt de llum haurà de ser corregit fins a un valor major o 
igual a 0,90. La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt 
de la instal·lació serà menor o igual al 3%. 

Sempre que sigui possible, i per tal d'aconseguir el major estalvi energètic, les instal·lacions es 
projectaran amb diferents nivells d'il·luminació, de manera que aquesta disminueixi la 
intensitat durant les hores de menor necessitat d'il·luminació. 

Quadres de protecció, mesura i control 

Les línies d'alimentació als punts de llum sortiran des d'un quadre de protecció i control, 
protegides individualment en aquest quadre amb tall omnipolar contra corrents de defecte a 
terra i contra sobretensions. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors 
diferencials, serà com a màxim de 300mA i la resistència de posada a terra, mesurada a la 
posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30Ω. S'admeten interruptors 
diferencials de 500mA o 1A sempre que la resistència de posada a terra sigui inferior o igual a 
5Ω i a 1Ω, respectivament. 

A més dels interruptors fotoelèctrics instal·lats per a l'accionament automàtic dels llums, es 
disposarà a més d'un interruptor manual que permeti l'accionament, amb independència dels 
dispositius automàtics. 

L'envolupant del quadre, proporcionarà un grau de protecció mínima IP55 segons la norma 
UNE 20324 i IK10 segons la UNE-EN 50102 i disposarà d'un sistema de tancament que permeti 
l'accés exclusiu al mateix del personal autoritzat, amb la porta d'accés situada a una alçada 
d'entre 0,3 i 2 metres. Els elements de mesura estaran situats en un mòdul independent. Les 
parts metàl·liques del quadre estaran connectades a terra. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0001122&pdf=
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0011375&tipo=N&PDF=Si


187 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

Cables 

Els cables hauran de ser multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 
0,6/1 kV. El conductor neutre de cada circuit que parteix del quadre no podrà ser utilitzat per 
cap altre circuit. 

La instal·lació elèctrica a l'interior de les baranes i barres de la gelosia haurà de respectar els 
següents aspectes: 

• Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2, i de tensió assignada 
0,6/1kV, com a mínim. 

• En els punts d'entrada dels cables a l'interior de les baranes, els cables tindran una 
protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o un altre 
sistema que ho garanteixi. 

• La connexió als terminals es farà de manera que no exerceixi cap esforç de tracció 
sobre els conductors. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els de la 
passarel·la s'utilitzaran elements de derivació que contindran els borns adequats, en 
número i tipus, així com els elements de protecció necessaris pel punt de llum. 

Presa de terra 

La màxima resistència de la presa de terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24V a les parts 
accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.). 

La presa de terra de les baranes i de la gelosia metàl·lica es realitzarà per connexió a una línia 
de terra comú per a totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i 
control. 

A les línies de terra s'instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
la barana, i sempre en el primer i últim suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixin els elèctrodes hauran de ser: 

• De coure nu de 35 mm2 de secció mínima si formen part de la pròpia xarxa de terra, 
cas en el qual aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

• Aïllats mitjançant cables de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color 
verd–groc amb conductors de coure de 16 mm2 de secció mínima per a línies 
subterrànies, i d'igual secció que els conductors de fase per a la resta de línies, cas en 
el qual aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la línia de terra serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd–groc i 
secció mínima de 16 mm2 de coure. 

Totes les connexions als circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura 
o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 
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4.2.  CÀLCUL DE LA XARXA D'ALIMENTACIÓ 

4.2.1.  Càlcul de la potència elèctrica d'enllumenat 

En total s'instal·laran 204 fluorescents, tots de 36W. 

El total de fluorescents de la passarel·la s'ha dividit en tres subcircuits corresponents a l'accés 
sud, l'accés nord i la passarel·la que es reparteixen els 204 fluorescents de la forma següent: 

• Passarel·la  61 fluorescents 
• Accés sud  73 fluorescents 
• Accés nord  70 fluorescents 

Cada subcircuit disposarà de les tres fases R, S i T i neutre, repartint els fluorescents 
corresponents a cada subcircuit entre les tres fases (aproximadament un terç estaran 
connectats a la fase corresponent i al neutre). Es portarà un cable de neutre per a cadascuna 
de les fases per tal que aquest tingui la mateixa secció que la fase a la que acompanya. El 
factor de potència es considera 0,9, el mínim exigit per la normativa. 

Potència de la línia R 

La línia suportarà 20 fluorescents de la passarel·la, 24 de l'accés sud i 24 de l'accés nord. Per 
tant, la potència mínima serà: 

• Passarel·la  𝑃𝑅,1 = 0,9 · 1,8 · 20 · 36 = 1166 𝑊 
• Accés sud  𝑃𝑅,2 = 0,9 · 1,8 · 24 · 36 = 1400 𝑊 
• Accés nord  𝑃𝑅,3 = 0,9 · 1,8 · 24 · 36 = 1400 𝑊 
• TOTAL Fase R  𝑷𝑹 = ∑𝑷𝑹,𝒊 = 𝟑𝟗𝟔𝟔 𝑾 

Potència de la línia S 

La línia suportarà 20 fluorescents de la passarel·la, 25 de l'accés sud i 23 de l'accés nord. Per 
tant, la potència mínima serà: 

• Passarel·la  𝑃𝑅,1 = 0,9 · 1,8 · 20 · 36 = 1166 𝑊 
• Accés sud  𝑃𝑅,2 = 0,9 · 1,8 · 25 · 36 = 1458 𝑊 
• Accés nord  𝑃𝑅,3 = 0,9 · 1,8 · 23 · 36 = 1341 𝑊 
• TOTAL Fase R  𝑷𝑹 = ∑𝑷𝑹,𝒊 = 𝟑𝟗𝟔𝟔 𝑾 

Potència de la línia T 

La línia suportarà 21 fluorescents de la passarel·la, 24 de l'accés sud i 23 de l'accés nord. Per 
tant, la potència mínima serà: 

• Passarel·la  𝑃𝑅,1 = 0,9 · 1,8 · 21 · 36 = 1225 𝑊 
• Accés sud  𝑃𝑅,2 = 0,9 · 1,8 · 24 · 36 = 1400 𝑊 
• Accés nord  𝑃𝑅,3 = 0,9 · 1,8 · 23 · 36 = 1341 𝑊 
• TOTAL Fase R  𝑷𝑹 = ∑𝑷𝑹,𝒊 = 𝟑𝟗𝟔𝟔 𝑾 
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4.2.2.  Càlcul de la intensitat dels cables 
Línia R 

La línia suportarà 20 fluorescents de la passarel·la, 24 de l'accés sud i 24 de l'accés nord. Per 
tant, la intensitat serà: 

• Passarel·la  𝐼𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1166
230·0,9

= 5,6 𝐴 

• Accés sud  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1400
230·0,9

= 6,8 𝐴 

• Accés nord  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1400
230·0,9

= 6,8 𝐴 

Línia S 

La línia suportarà 20 fluorescents de la passarel·la, 25 de l'accés sud i 23 de l'accés nord. Per 
tant, la intensitat serà: 

• Passarel·la  𝐼𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1166
230·0,9

= 5,6 𝐴 

• Accés sud  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1458
230·0,9

= 7,0 𝐴 

• Accés nord  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1341
230·0,9

= 6,5 𝐴 

Línia T 

La línia suportarà 20 fluorescents de la passarel·la, 25 de l'accés sud i 23 de l'accés nord. Per 
tant, la intensitat serà: 

• Passarel·la  𝐼𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1225
230·0,9

= 5,9 𝐴 

• Accés sud  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1400
230·0,9

= 6,8 𝐴 

• Accés nord  𝐼𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 𝑃
𝑉·𝑓𝑑𝑝

= 1341
230·0,9

= 6,5 𝐴 

4.2.3.  Càlcul de la secció dels cables 
La secció del cable depèn de diversos factors, que per corrent alterna segueix l'expressió 
següent: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑓𝑑𝑝

∆𝑉
 

On: 

• ρ  resistivitat del coure (1,71 · 10-8 Ωm) 
• L  longitud del cable en metres 
• I  intensitat en amperes 
• fdp  factor de potència i considerat igual a 0,9 
• ∆V  caiguda de tensió, igual o inferior al 3% segons la normativa (6,9 V) 
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Els cables de l'accés sud seran de 90 metres com a màxim, els de la passarel·la de 70 metres 
com a màxim i els de l'accés nord de 150 metres de longitud com a màxim. 

Els diàmetres nominals utilitzables en aquest cas són de 2,5 mm2, 4 mm2 i 6 mm2 (o superiors 
si fos necessari). 

Línia R 

• Passarel·la  𝑆𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 2·1,71·10−8·70·5,6·0,9
6,9

= 1,75 𝑚𝑚2 → 𝟐,𝟓 𝒎𝒎𝟐 

• Accés sud  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 2·1,71·10−8·90·6,8·0,9
6,9

= 2,73 𝑚𝑚2 → 𝟒 𝒎𝒎𝟐 

• Accés nord  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 2·1,71·10−8·150·6,8·0,9
6,9

= 4,55 𝑚𝑚2 → 𝟔 𝒎𝒎𝟐 

Línia S 

• Passarel·la  𝑆𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 2·1,71·10−8·70·5,6·0,9
6,9

= 1,75 𝑚𝑚2 → 𝟐,𝟓 𝒎𝒎𝟐 

• Accés sud  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 2·1,71·10−8·90·7,0·0,9
6,9

= 2,81 𝑚𝑚2 → 𝟒 𝒎𝒎𝟐 

• Accés nord  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 2·1,71·10−8·150·6,5·0,9
6,9

= 4,35 𝑚𝑚2 → 𝟔 𝒎𝒎𝟐 

Línia R 

• Passarel·la  𝑆𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 2·1,71·10−8·70·5,9·0,9
6,9

= 1,84 𝑚𝑚2 → 𝟐,𝟓 𝒎𝒎𝟐 

• Accés sud  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑠𝑢𝑑 = 2·1,71·10−8·90·6,8·0,9
6,9

= 2,73 𝑚𝑚2 → 𝟒 𝒎𝒎𝟐 

• Accés nord  𝑆𝑅,𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑑 = 2·1,71·10−8·150·6,5·0,9
6,9

= 4,35 𝑚𝑚2 → 𝟔 𝒎𝒎𝟐 

Neutre 

Cada línia de neutre tindrà la mateixa secció que la línia de fase associada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.  ACABATS
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1.  INTRODUCCIÓ 
L'objecte del següent annex és definir els acabats arquitectònics de la passarel·la. En aquests 
acabats hi estan inclosos el paviment de la passarel·la i dels accessos i les baranes. 

2.  PAVIMENT 
El paviment escollit per la superfície en el total de la passarel·la i dels accessos és un sistema 
urbà sobre formigó utilitzat en parcs, jardins, passejos i zones de vianants en general. Es tracta 
d'un recobriment acrílic, rugós, pigmentat que s'aplica sobre superfícies de formigó en 
espessors de fins a 1 mm. 

 

2.1.  PROPIETATS 
• Abrasió Taber en sec, 7 dies de curat (1000 cicles, CS 17, 1000 g) <0,2 g 
• Abrasió Taber en mullat, 7 dies de curat (1000 cicles, CS 17, 500 g) <2,0 g 
• Adherència al formigó       >2,0 MPa 

2.2.  POSADA EN OBRA 
La superfície a tractar haurà d'estar neta, seca i exempta de pols, greix i matèries estranyes. La 
temperatura ambient i del suport durant l'aplicació i curat haurà d'estar compresa entre 8 i 
30ºC, interval de temperatura força habitual a Cubelles a qualsevol època de l'any. 

El suport de formigó haurà de ser sotmès a un tractament mecànic mitjançant diamantat que 
garanteixi l'eliminació total de la beurada superficial, assegurant una perfecta obertura dels 
porus, sense comprometre la cohesió superficial del formigó. Aquest tractament es 
complementarà amb una posterior escombrada i aspirada industrial. 

El tractament de les juntes es durà a terme obrint juntes i fissures, cosint amb una malla de 
fibra de vidre i segellant amb resina elàstica. 
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2.3.  COMPOSICIÓ DEL SISTEMA 
El revestiment rugós de paviments de formigó s'obté per l'aplicació de diferents capes: 

• Capa d'adherència i regularització de la superfície amb morter epoxi bicomponent 
tipus Epoxán, Taber < 0,2 g i rendiment aproximat de 0,8 kg/m2. 

• Dues capes de morter acrílic texturat tipus Compotex, Taber <0,2 g i u>20 poises, 
rendiment aproximat de 0,6 kg/m2 per capa. 

• Capa de segellat amb pintura acrílica tipus Paintex, u>40 poises, rendiment aproximat 
de 0,2 kg/m2. 

Totes les capes s'estendran a mà mitjançant rasclets de banda de goma en capes uniformes 
amb un espessor total aproximat d'1 mm. 

Els colors emprats per la pintura de l'última capa seran RAL 5023 I RAL 3012 segons s'especifica 
als Plànols i al Plec de Condicions. 

2.4.  DETALL CONSTRUCTIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Paviment urbà sobre formigó. 
B. Base de formigó. 

 
1. Base de formigó remolinat mecànicament. 
2. Penetració de la imprimació en el formigó. 
3. Capa de morter bicomponent epoxi amb àrids silicis seleccionats. 
4. Doble capa de morter acrílic antilliscant amb àrids silicis seleccionats. 
5. Capa rugosa d'acabat amb pintura acrílica. 
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3.  BARANA 
La barana que s’instal·larà tant als accessos com a la passarel·la no correspon a cap perfil 
comercial sinó que s'ha dissenyat de zero en exclusiva per a aquest projecte. 

El disseny consisteix en una barana amb suports d'acer embellit amb perfil 
corbat i amb dos passamans situats a 1,1 i a 0,7 metres d'alçada. El passamans 
superior serà de fusta massissa i de 6 cm de diàmetre mentre que el 
passamans inferior serà d'alumini, de 10 cm de diàmetre i estarà buit per dins, 
ja que allotjarà els fluorescents i la instal·lació elèctrica necessària per dur a 
terme l'enllumenat de passarel·la i accessos. 

Els cordons per evitar caigudes seran també d'acer i d'1 cm de diàmetre. Es 
situen a una distància tal que no deixen cap forat lliure de més de 20 cm d'alt. 

Els suports se situaran segons les necessitats constructives però sempre a una 
distància igual o inferior als 2 metres. 

La barana té una longitud total entre la passarel·la, les escales i les rampes de 
533 metres. 

4.  COBERTA 
S'ha decidit cobrir parcialment la passarel·la mitjançant un entramat de taulons de fusta IPE. 
Els taulons seran de 10 x 2 cm i es col·locaran cargolats a uns perfils en angle soldats a la part 
superior de la gelosia. 

La idea d'aquesta falsa coberta és reduir la quantitat de sol que incideix sobre la passarel·la per 
tal de fer més còmoda la seva utilització durant els mesos d'estiu. Per altra banda, s'ha 
descartat tancar-la del tot per reduir costos, fer l'estructura més lleugera i amb més camp 
visual pel vianant i perquè la seva situació propera al mar manté una temperatura agradable 
quan el sol no hi incideix directament. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.  URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS
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1.  INTRODUCCIÓ 
Un cop finalitzades les obres de la passarel·la, els accessos hauran de ser funcionals i hauran 
d'estar adaptats urbanísticament a l'entorn. L'objectiu del projecte és dotar als ciutadans d'un 
nou pas alternatiu, agradable i integrat que compleixi les expectatives tant a nivell funcional 
com a nivell estètic. 

2.  URBANITZACIÓ DE L'ACCÉS NORD 
Pel que fa a l'accés nord, s'ha cregut convenient deixar el terreny no ocupat igual que estava 
abans de la construcció de la passarel·la, i això inclou tornar a anivellar i a pavimentar el terra. 

S'ha optat per separar amb una barana la superfície a nivell de terra pertanyent a l'accés de la 
zona que seguirà essent privada un cop acabades les obres per tal de guiar els vianants cap a la 
vorera sense envair terreny privat, i així mateix evitar el bloqueig de l'accés per mitjà de 
possibles estacionaments de vehicles pertanyents a les naus industrials. 

3.  URBANITZACIÓ DE L'ACCÉS SUD 
L'accés sud, en canvi, parteix d'un solar buit amb escassa o nul·la vegetació. En aquest projecte 
es proposa urbanitzar les rodalies de l'accés per tal de fer del solar un espai verd agradable 
pels vianants. Es suggereix que aquesta urbanització no es limiti a les proximitats de la 
infraestructura sinó que tot plegat esdevingui un parc i/o zona verda d'importància en el 
veïnat. 

Aquest projecte inclou la connexió de l'accés amb els carrers Onze de Setembre i Rafael 
Casanova tot seguint l'estil arquitectònic de la passarel·la, perllongant aquesta fins als dos 
carrers a nivell de terra. 

Aquest annex té per objectiu donar unes pautes sobre com es podria dur a terme la jardineria 
de les rodalies de la passarel·la. La zona d'influència s'ha dividit en quatre parts amb quatre 
tipus de plantació diferents, totes elles escollides per motius paisatgístics i, evidentment, per 
tractar-se de plantes que es troben en estat salvatge en terres catalanes i que s'adapten 
perfectament al tipus d'ambient present al municipi. 

Les plantes escollides són: 

• Santolina chamaecyparissus (espernallac). 
• Lavandula angustifolia (espígol). 
• Rosmarinus postratus (romaní). 
• Rosmarinus officinalis (romaní). 
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Figura 3.1 Vista zenital amb perspectiva de l'aspecte final de la passarel·la amb la jardineria. 



199 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

 

 

Figura 3.2 Vista de l'accés sud des del carrer de Rafael Casanova.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.  PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
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1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest annex exposa i descriu les directrius bàsiques del procediment constructiu aconsellat 
per tal d'executar de manera eficaç les obres, prenent com a prioritari la mínima interferència 
amb el servei ferroviari. 

2.  PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

2.1.  TREBALLS PREVIS 
Les obres començaran amb la definició de la zona de treball amb la corresponent delimitació i 
instal·lació dels serveis necessaris pels operaris i s'establirà una zona d'apilament de materials i 
de maquinària.  

Posteriorment es procedirà al replantejament del terreny previ al començament de les 
activitats constructives. 

2.2.  CONSTRUCCIÓ DE LA PASSAREL·LA 
Un cop realitzats els treballs previs es procedirà a la construcció de la passarel·la. La gelosia 
metàl·lica es construirà a la mateixa obra, a nivell de terra, soldant els diferents perfils 
provinents de l'acereria corresponent. Aquest procés de soldadura es durà a terme mentre 
s'executen les fonamentacions i els pilars. 

Els 52 metres de la gelosia es construiran per trams per facilitar-ne l'aixecament i la col·locació. 
La gelosia es dividirà en tres trams equivalents a les distàncies entre pilars: dos trams extrems 
de 16 metres i un tram central de 20 metres. 

Un cop executades les fonamentacions i els pilars de formigó armat, s'aixecarà l'estructura 
metàl·lica per trams mitjançant una grua autopropulsada recolzant cada tram entre dos pilars. 
És important protegir les vies abans de l'aixecament i fins al final de l'obra davant la possible 
caiguda d'objectes. Aquesta protecció es durà a terme mitjançant xarxes. 

Un cop col·locats els tres trams es procedirà a soldar-los entre ells de manera que es conformi 
la gelosia contínua de 52 metres de llarg. 

Cal destacar que el pes total de la gelosia és de 5,8 tones i, un cop dividida, el tram més llarg i 
més crític per la grua té un pes inferior a les 2,5 tones. Aquesta lleugeresa permet que sigui 
possible aixecar i col·locar el tram central amb una grua mòbil autopropulsada des del mateix 
carrer, tot i la distància fins al punt de col·locació (uns 25 metres). 

Com que la gelosia és autoportant no caldran estructures auxiliars, els mateixos pilars 
definitius seran els punts de recolzament durant la construcció. 
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Un cop acabada la gelosia metàl·lica es procedirà a executar els accessos i el tauler de la 
passarel·la, ambdues estructures de formigó armat. 

La ferralla del tauler i els accessos es muntarà in situ, mentre que la corresponent als pilars 
s’elaborarà i muntarà en taller i es transportarà en mòduls a l’obra, els quals es col·locaran i 
lligaran en els seus llocs definitius. 

Per últim, s'executarà la pavimentació i els acabats, juntament amb la instal·lació elèctrica 
d'enllumenat de la passarel·la.  

Un cop estigui acabat l'accés sud es podrà procedir a les obres d'urbanització d'aquest. Per la 
seva banda, l'accés nord requerirà d'una repavimentació un cop finalitzades les obres per tal 
de deixar l'espai no ocupat amb el mateix tipus de paviment que el que tenia abans de 
l'execució de les obres. 

S’ha estimat un termini d'execució de les obres de 4 mesos. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
El present Annex a la memòria és merament de caràcter indicatiu. La fixació a nivell de detall 
del Programa de Treballs correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans dels 
que disposi i del rendiment dels equips, i comptant amb l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

2.  DIAGRAMA DE GANTT 
A continuació s’adjunta un Diagrama de Gantt amb la programació de les obres. El termini 
estimat per a la seva execució és de quatre mesos. El diagrama s’ha programat prenent com a 
activitats els capítols més importants en què es pot dividir l’obra. En ell s’hi especifiquen les 
duracions estimades per a cadascuna d’aquestes activitats. 

Els criteris que s'han seguit pel que fa a la simultaneïtat de les activitats responen tant a la 
necessitat intrínseca d'algunes activitats de la finalització de les tasques seqüencialment 
anteriors, com a l'espai disponible per poder realitzar les diferents feines al mateix temps. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Treballs previs                 
Accessos i instal·lacions d'obra                 
Replantejament                 
Excavacions                 
Pilars accés sud                 
Pilars accés nord                 
Pilars passarel·la                 
Estructures                 
Sabates                 
Pilars                 
Col·locació de xarxes de protecció                 
Muntatge a terra de l'estructura metàl·lica                 
Col·locació i acabat de la gelosia                 
Accés sud                 
Accés nord                 
Tauler                 
Acabats                 
Pavimentació                 
Baranes                 
Instal·lació elèctrica                 
Altres                 
Urbanització de l'accés sud i pavimentació de l'accés nord                 
Neteja i finalització de les obres                 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS



Passarel·la de vianants al terme municipal de Cubelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,41000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,69000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 29,67000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,52000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,60000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 20,44000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €



Passarel·la de vianants al terme municipal de Cubelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 69,21000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,80000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 46,90000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C150G132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 1.952,34000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,27000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/12 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,94000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 70,80000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 19,33000 €

B0518302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 106,66000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

83,44000 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

80,42000 €

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

83,34000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,50000 €

B071MA00 kg Morter acrílic a base de resines 2,55000 €

B0813020 kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,27000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,42000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,97000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

1,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,61000 €

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos

2,06000 €

B0DFL519 m2 Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de pilars, diàmetre 50 cm, per a 100 usos i fins a 5 m
d'alçària

1,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,16000 €

B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 18,61000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02000 €

B89ZRJ20 kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa 7,50000 €

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 10,21000 €

BB133TC2 m Barana d'alumini lacat amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària 91,91000 €

BBM1AD71 u Placa informativa de 40x40 cm amb pintura no reflectora 27,19000 €

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 4,91000 €

BG112360 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema
Unesa número 5A

50,11000 €

BG142102 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

21,67000 €
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MATERIALS

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,41000 €

BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2 0,54000 €

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2.5 mm2 0,81000 €

BG313400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x4 mm2 1,23000 €

BG313500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2 1,71000 €

BG315300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x2.5 mm2 1,36000 €

BG315400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x4 mm2 2,09000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,59000 €

BG414DC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

35,30000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,92000 €

BG519780 u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

256,15000 €

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0.2 m2 de superfície i de 2 mm de
gruix

37,73000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,93000 €

BH114220 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor
de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.

85,81000 €

BHT11110 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de
preu superior, per a 125 V de tensió

55,01000 €

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

3,11000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,50000 €

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,48000 €

BJS21110 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge

9,22000 €

BJS22130 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, sense vàlvula antidrenatge

16,61000 €

BJSA3130 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 3 estacions

140,12000 €

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´ 0,35000 €

BJSW1220 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ 0,40000 €

BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer

68,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,30000 €

BR4EE232 u Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l 1,43000 €

BR4JGMA1 u Verbena repens en test 11 cm 0,62000 €
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MATERIALS

BR4U3H10 m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa 4,08000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D053D2CK m3 Formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM III/A 32,5 N;
additiu reductor d'aigua/plastificant i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 79,29000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,025      x 19,33000 = 19,81325

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,875      x 19,94000 = 17,44750

B0518302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,300      x 106,66000 = 31,99800

B0813020 kg Additiu reductor d'aigua/plastificant per a formigó,
segons la norma UNE-EN 934-2

1,500      x 1,27000 = 1,90500

B0111000 m3 Aigua 0,135      x 1,11000 = 0,14985

Subtotal: 71,31360 71,31360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 79,28724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,28724

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,64102 0,64102
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,86049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86049

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,99000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,65000 = 1,81500

Subtotal: 1,81500 1,81500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 1,99058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99058
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E5Z3D74B m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 80x40 mm de
secció, col·locades cada 25 cm, sobre llistons
embeguts a la solera de formigó i amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 20,60000 = 9,27000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,900 /R x 23,41000 = 21,06900

Subtotal: 30,33900 30,33900

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0154      x 211,79000 = 3,26157

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,120      x 1,42000 = 0,17040

Subtotal: 3,43197 3,43197

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75848

COST DIRECTE 34,52945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,52945

P-2 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 20,44000 = 1,43080

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 23,02000 = 16,11400

Subtotal: 17,54480 17,54480

Materials

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 10,21000 = 2,08284

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,02000 = 2,55510

Subtotal: 4,63794 4,63794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26317

COST DIRECTE 22,44591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44591

P-3 EH114224 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat
especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat
especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i
muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 98,39 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 8,83800 8,83800

Materials

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000      x 0,50000 = 0,50000

BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

1,000      x 3,11000 = 3,11000

BH114220 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de
lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs
fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, A.F.

1,000      x 85,81000 = 85,81000

Subtotal: 89,42000 89,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 98,39057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,39057

P-4 EYYYYYYY u Acondicionament de l'obra en matèria de Seguretat i
Salut segons l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut i
coordinació de seguretat a l'obra.

Rend.: 1,000 25.376,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 FBB22101 u Placa amb pintura no reflectora de 40x40 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 42,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM1AD71 u Placa informativa de 40x40 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 27,19000 27,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 42,82100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,82100

P-6 FDG213A7 m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 27,19 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 1,050      x 4,91000 = 5,15550

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1419      x 64,56000 = 9,16106

Subtotal: 14,31656 14,31656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19022

COST DIRECTE 27,18778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18778

P-7 FJS21112 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i
regulat

Rend.: 1,000 32,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 22,11000 22,11000

Materials

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2´´ 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BJS21110 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge

1,000      x 9,22000 = 9,22000

Subtotal: 9,57000 9,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33165

COST DIRECTE 32,01165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,01165

P-8 FJS22132 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i
regulat

Rend.: 1,000 39,45 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 22,11000 22,11000

Materials

BJSW1220 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ 1,000      x 0,40000 = 0,40000

BJS22130 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, sense
vàlvula antidrenatge

1,000      x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 17,01000 17,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33165

COST DIRECTE 39,45165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,45165

P-9 FJSA3131 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 3 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 157,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,78000 = 16,64600

Subtotal: 16,64600 16,64600

Materials

BJSA3130 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 3 estacions

1,000      x 140,12000 = 140,12000

Subtotal: 140,12000 140,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41615

COST DIRECTE 157,18215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,18215

P-10 FQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 80,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,25000 = 5,39000

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

Subtotal: 11,83560 11,83560

Materials

BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 l de capacitat, amb
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17753

COST DIRECTE 80,01313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,01313

P-11 FR4EE232 u Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària
de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4EE232 u Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 1,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43000

P-12 FR4JGMA1 u Subministrament de Verbena repens en test 11 cm Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4JGMA1 u Verbena repens en test 11 cm 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 0,62000 0,62000

COST DIRECTE 0,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62000

P-13 FR743H11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
manual, amb placa de gespa Standard C4

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,091 /R x 21,50000 = 1,95650

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,091 /R x 24,22000 = 2,20402

Subtotal: 4,16052 4,16052

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110

BR4U3H10 m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació
directa

1,100      x 4,08000 = 4,48800
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Subtotal: 4,49910 4,49910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06241

COST DIRECTE 8,72203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72203

P-14 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,085 /R x 78,44000 = 6,66740

Subtotal: 6,66740 6,66740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 7,64434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64434

P-15 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000

Subtotal: 2,31000 2,31000

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

Subtotal: 1,32400 1,32400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03465

COST DIRECTE 3,66865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66865

P-16 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a
30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 50,44000 = 1,51320

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

0,010 /R x 69,21000 = 0,69210
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Subtotal: 2,20530 2,20530

COST DIRECTE 2,20530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20530

P-17 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 0,56030 0,56030

COST DIRECTE 0,56030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56030

P-18 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0055 /R x 182,49000 = 1,00370

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 38,50000 = 2,15600

Subtotal: 3,15970 3,15970

COST DIRECTE 3,15970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15970

P-19 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,091 /R x 52,80000 = 4,80480

Subtotal: 4,80480 4,80480

COST DIRECTE 4,80480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80480
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P-20 G31515H3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 93,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

Materials

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,020      x 83,34000 = 85,00680

Subtotal: 85,00680 85,00680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12705

COST DIRECTE 93,60385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,60385

P-21 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 0,86589 0,86589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,17205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17205

P-22 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,02000 = 1,72650
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 4,61400 4,61400

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 62,50000 = 6,56250

Subtotal: 6,56250 6,56250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06921

COST DIRECTE 11,24571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24571

P-23 G44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 /R x 23,40000 = 0,93600

A0135000 h Ajudant soldador 0,040 /R x 20,52000 = 0,82080

Subtotal: 1,75680 1,75680

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 /R x 8,39000 = 0,33560

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,27000 = 0,13080

Subtotal: 0,46640 0,46640

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02635

COST DIRECTE 3,40955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40955

P-24 G4515AH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 109,51 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 7,70000 7,70000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375

Materials

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 80,42000 = 82,02840

Subtotal: 82,02840 82,02840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19250

COST DIRECTE 109,51465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,51465

P-25 G45C1AC4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 111,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,25000 = 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 156,75000 = 20,37750

Subtotal: 20,37750 20,37750

Materials

B065CH0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 83,44000 = 85,10880

Subtotal: 85,10880 85,10880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15400

COST DIRECTE 111,80030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,80030

P-26 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

Subtotal: 0,30422 0,30422

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 0,86589 0,86589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00456

COST DIRECTE 1,17467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17467

P-27 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 20,44000 = 0,12264

Subtotal: 0,26076 0,26076

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 0,86589 0,86589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 1,13056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13056

P-28 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,48064 0,48064

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049
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Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,36130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36130

P-29 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 20,44000 = 0,18396

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 23,02000 = 0,25322

Subtotal: 0,43718 0,43718

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00656

COST DIRECTE 1,31719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31719

P-30 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,023 /R x 20,44000 = 0,47012

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,023 /R x 23,02000 = 0,52946

Subtotal: 0,99958 0,99958

Materials

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,99058 = 1,99058

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,016      x 1,08000 = 0,01728

Subtotal: 2,00786 2,00786
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01499

COST DIRECTE 3,02243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02243

P-31 G4D15J27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció
circular de 80 cm de diàmetre, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 10 m

Rend.: 1,000 11,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 8,69200 8,69200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,51000 = 0,25100

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a
encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos

1,200      x 2,06000 = 2,47200

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 20,54000 = 0,22594

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

Subtotal: 3,04310 3,04310

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21730

COST DIRECTE 11,95240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,95240

P-32 G4D1ME25 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de fibra de vidre per a pilars de secció circular de 50
cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 5 m

Rend.: 1,000 9,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,175 /R x 20,44000 = 3,57700

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850

Subtotal: 7,60550 7,60550

Materials

B0DFL519 m2 Motlle circular de fibra de vidre per a encofrat de
pilars, diàmetre 50 cm, per a 100 usos i fins a 5 m
d'alçària

1,200      x 1,29000 = 1,54800

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 20,54000 = 0,22594
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

Subtotal: 1,86810 1,86810

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19014

COST DIRECTE 9,66374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66374

P-33 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 28,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 20,44000 = 11,03760

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 23,02000 = 12,43080

Subtotal: 23,46840 23,46840

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,61000 = 2,87100

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 4,05447 4,05447

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58671

COST DIRECTE 28,10958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10958

P-34 G4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 40,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,810 /R x 23,02000 = 18,64620

A0133000 h Ajudant encofrador 0,810 /R x 20,44000 = 16,55640

Subtotal: 35,20260 35,20260

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,61000 = 2,87100

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,2991      x 0,44000 = 0,57160

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 4,59287 4,59287

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88007

COST DIRECTE 40,67554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67554

P-35 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

Subtotal: 0,57750 0,57750

Materials

B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 18,61000 = 18,61000

Subtotal: 18,61000 18,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00866

COST DIRECTE 19,19616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19616

P-36 G9GAA543 m3 Paviment de formigó vibrat HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció, amb granulat de pedra
granítica, ciment CEM III/A 32,5 N i amb reductor
d'aigua/plastificant, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

Rend.: 1,000 89,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 3,23080 3,23080

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

Subtotal: 3,13680 3,13680

Materials

D053D2CK m3 Formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció,
consistència plàstica, amb ciment CEM III/A 32,5 N;
additiu reductor d'aigua/plastificant i granulat de pedra
granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 79,28724 = 83,25160
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Subtotal: 83,25160 83,25160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04846

COST DIRECTE 89,66766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,66766

P-37 G9GZ1554 m Formació de caixa per a junt en paviment de formigó
de 6 a 8 mm d'amplària i 5 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,270 /R x 19,92000 = 5,37840

Subtotal: 5,37840 5,37840

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,270 /R x 10,61000 = 2,86470

Subtotal: 2,86470 2,86470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08068

COST DIRECTE 8,32378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32378

P-38 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,225 /R x 19,92000 = 4,48200

Subtotal: 4,48200 4,48200

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,225 /R x 10,61000 = 2,38725

Subtotal: 2,38725 2,38725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06723

COST DIRECTE 6,93648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93648

P-39 G9M2MA2A m2 Capa d'acabat amb morter acrílic a base de resines,
d'aplicació manual, amb 1,2 kg/m2 de dotació, per a
paviment asfàltic

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 23,02000 = 3,22280

A013N000 h Ajudant obra pública 0,280 /R x 20,44000 = 5,72320

Subtotal: 8,94600 8,94600

Materials

B071MA00 kg Morter acrílic a base de resines 1,224      x 2,55000 = 3,12120

Subtotal: 3,12120 3,12120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13419

COST DIRECTE 12,20139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20139

P-40 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 6,64800 6,64800

Materials

B89ZRJ20 kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase
aquosa

0,300      x 7,50000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09972

COST DIRECTE 8,99772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99772

P-41 GB133TC2 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 123,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,44000 = 4,70120

Subtotal: 15,40220 15,40220

Materials

BB133TC2 m Barana d'alumini lacat amb muntants i travessers, de
100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 91,91000 = 91,91000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 3,97000 = 15,88000

Subtotal: 107,79000 107,79000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38506

COST DIRECTE 123,57726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,57726

P-42 GG112362 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema unesa
número 5A i muntada superficialment

Rend.: 1,000 87,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 20,41000 = 12,24600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

Subtotal: 26,51400 26,51400

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 10,88000 = 10,88000

BG112360 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema Unesa
número 5A

1,000      x 50,11000 = 50,11000

Subtotal: 60,99000 60,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39771

COST DIRECTE 87,90171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,90171

P-43 GG142102 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
una filera de nou mòduls i muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,31000 = 1,31000

BG142102 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a
una filera de nou mòduls i per a muntar
superficialment

1,000      x 21,67000 = 21,67000

Subtotal: 22,98000 22,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 24,10132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,10132
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P-44 GG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,00270 1,00270

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,41000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01504

COST DIRECTE 2,45594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45594

P-45 GG311506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,76760 1,76760

Materials

BG311500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x6 mm2

1,020      x 0,54000 = 0,55080

Subtotal: 0,55080 0,55080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 2,34491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34491

P-46 GG313306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670

Subtotal: 0,66285 0,66285

Materials

BG313300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x2.5 mm2

1,020      x 0,81000 = 0,82620

Subtotal: 0,82620 0,82620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 1,49899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49899

P-47 GG313406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x4 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670

Subtotal: 0,66285 0,66285

Materials

BG313400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x4 mm2

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,25460 1,25460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 1,92739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92739

P-48 GG313506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,76760 1,76760

Materials

BG313500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x6 mm2

1,020      x 1,71000 = 1,74420

Subtotal: 1,74420 1,74420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 3,53831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53831

P-49 GG315306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

Subtotal: 0,66285 0,66285

Materials

BG315300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x2.5 mm2

1,020      x 1,36000 = 1,38720

Subtotal: 1,38720 1,38720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 2,05999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05999

P-50 GG315406 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x4 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670

Subtotal: 0,66285 0,66285

Materials

BG315400 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, pentapolar de secció 5x4 mm2

1,020      x 2,09000 = 2,13180

Subtotal: 2,13180 2,13180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 2,80459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80459

P-51 GG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200
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Subtotal: 8,83800 8,83800

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,74180 0,74180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13257

COST DIRECTE 9,71237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71237

P-52 GG414DC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 44,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,210 /R x 23,78000 = 4,99380

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 9,07580 9,07580

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG414DC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 35,30000 = 35,30000

Subtotal: 35,66000 35,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13614

COST DIRECTE 44,87194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,87194

P-53 GG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 134,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 15,97200 15,97200

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 117,92000 = 117,92000

Subtotal: 118,25000 118,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23958

COST DIRECTE 134,46158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,46158

P-54 GG519782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 259,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,29930 3,29930

Materials

BG519780 u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

1,000      x 256,15000 = 256,15000

Subtotal: 256,15000 256,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04949

COST DIRECTE 259,49879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,49879

P-55 GGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 49,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,41000 = 3,38806
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 23,78000 = 3,94748

Subtotal: 7,33554 7,33554

Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0.2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

1,000      x 37,73000 = 37,73000

Subtotal: 41,66000 41,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11003

COST DIRECTE 49,10557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,10557

P-56 GHT11112 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
superior, per a 125 V de tensió i fixat a la paret

Rend.: 1,000 75,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 11,04750 11,04750

Materials

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 1,000      x 9,48000 = 9,48000

BHT11110 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
superior, per a 125 V de tensió

1,000      x 55,01000 = 55,01000

Subtotal: 64,49000 64,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16571

COST DIRECTE 75,70321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,70321

P-57 GR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 21,50000 = 2,79500

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 22,69000 = 0,40842

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 24,22000 = 0,21798
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Subtotal: 3,42140 3,42140

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0027      x 55,30000 = 0,14931

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,11000 = 0,00555

Subtotal: 0,15486 0,15486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05132

COST DIRECTE 3,62758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62758

P-58 GR6P17F5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a
100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 1.108,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 3,600 /R x 29,67000 = 106,81200

A013P000 h Ajudant jardiner 8,000 /R x 21,50000 = 172,00000

Subtotal: 278,81200 278,81200

Maquinària

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 1,900 /R x 46,90000 = 89,11000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,700 /R x 38,50000 = 65,45000

C1503000 h Camió grua 2,300 /R x 46,00000 = 105,80000

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 3,800 /R x 60,38000 = 229,44400

Subtotal: 489,80400 489,80400

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,6625      x 55,30000 = 36,63625

B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

4,150      x 70,80000 = 293,82000

B0111000 m3 Aigua 2,100      x 1,11000 = 2,33100

Subtotal: 332,78725 332,78725
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,97030

COST DIRECTE 1.108,37355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.108,37355

P-59 I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en
punta

Rend.: 1,000 1.952,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C150G132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en
punta

1,000 /R x 1.952,34000 = 1.952,34000

Subtotal: 1.952,34000 1.952,34000

COST DIRECTE 1.952,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.952,34000
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PA01 m2 Expropiació dels terrenys privats corresponents a la
parcel·la amb codi d'identificació cadastral
6718101CF8661N del terme municipal de Cubelles,
que quederan ocupats de manera definitiva per
l'accés nord de la passarel·la.

Rend.: 1,000 240,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA02 m2 Ocupació temporal dels terrenys privats
corresponents a la parcel·la amb codi d'identificació
cadastral 6718101CF8661N del terme municipal de
Cubelles, necessaris per executar les obres de
l'accés nord de la passarel·la.

Rend.: 1,000 4,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA03 pa Partida alçada d'abonament íntegre a justificar pel
control de qualitat de les obres.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

1.1.  ANTECEDENTS 
Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut per l’Enginyer de Camins Canals i Ports Ivan 
Deiros Quintanilla, amb objecte d’establir les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de la construcció, durant la realització dels processos d’execució d’una passarel·la de 
vianants sobre el ferrocarril encarada al carrer de l'Empordà del municipi de Cubelles. 

1.2.  OBJECTIU 
Amb el present Estudi de Seguretat i Salut es pretén donar compliment al Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de la construcció. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 i el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis 
de Prevenció en les obres de construcció. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 

1.3.  IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 
La descripció de la passarel·la objecte del present estudi es troba a la Memòria i al Plec de 
condicions. 

1.4.  TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 

CAP Cubelles 
C. Mossèn Miquel Corti, s/n 
08880 Cubelles 
Telèfon: 93 895 79 06 (de dilluns a diumenge de 8 a 21h) 
Fax: 93 896 95 75 

CAP Cunit 
Av. del Castell, 16 
43881 Cunit 
Telèfon: 977 162 236 
Fax: 977 673 665 

CAP Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú) 
Plaça dels Boleranys, 5 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Telèfon: 93 810 30 03 (de dilluns a divendres de 8 a 21h) 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
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CAP Jaume I (Vilanova i la Geltrú) 
C. Manuel Marquès, s/n 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel: 93 893 22 00 (de dilluns a divendres de 8 a 20h) 
Fax: 93 814 05 29 

CAP Sant Joan (Vilanova i la Geltrú) 
C. Jardí, 106 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Telèfon: 93 657 17 38 (de dilluns a divendres de 8 a 20h i dissabte de 9 a 17h) 
Fax: 93 815 26 67 

Creu Roja Calafell-Cunit 
977 69 28 66 
Urgències Sant Pere de Ribes 
93 896 27 94 

Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abad (Vilanova i la Geltrú) 
Rambla de Sant Josep, 21 
Vilanova i la Geltrú, 08800 
Telèfon: 93 893 16 16 
Fax: 93 814 00 42  

Fundació Hospital Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes) 
Ctra. de Puigmoltó, km 0,8 
Sant Pere de Ribes, 08810 
Telèfon: 93 896 00 25 
Fax: 93 896 12 87 

Servei d’ambulàncies TSC 
93 303 99 41 / 904 10 51 05 

Policia local Cubelles 
C/. Arles de Tec, s/n 
Tel: 93 895 0132 
Fax: 93 895 6696 
Cubelles, 08880 
policia@cubelles.org 

Policia local Cunit 
C. Conca de Barberà, 10 
43881 Cunit 
977 67 50 48 / 092 (emergències) 
policia@cunit.org 

Comissaria dels Mossos d’esquadra Vilanova i la Geltrú 
Ronda Ibérica, 68 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel: 112 / 93 657 11 50 

mailto:policia@cubelles.org
mailto:policia@cunit.org
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Fax: 93 657 11 51 

Comissaria dels Mossos d’esquadra Sitges 
Carrer Devesa, s/n 
08870 Sitges 
Tel: 112 / 93 657 17 00 
Fax: 93 657 17 01 

Bombers Vilanova 
Av. Francesc Macià 134 - 136 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel: 112 

Bombers El Vendrell 
Carretera de Calafell, s/n 
43700 El Vendrell 
Tel: 112 

1.5.  CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.5.1.  Descripció de l’obra. 
Las obres que es realitzaran són les corresponents a la “Passarel·la de vianants sobre el 
ferrocarril encarada al carrer de l’Empordà” i estan descrites a la Memòria i al Plec de 
Condicions del projecte. 

Les obres comprenen: 

• Explanació i obres preparatòries 
• Excavació i construcció dels elements de fonamentació. 
• Construcció dels pilars. 
• Muntatge i col·locació de la gelosia metàl·lica. 
• Formigonat del tauler i construcció dels accessos. 
• Treballs de pavimentació i acabats. 

1.5.1.1.  Ubicació 

Es tracta de la construcció d’una passarel·la de vianants d’obra nova, sobre el ferrocarril i 
situada entre el carrer de l’Empordà i el solar comprès entre els carrers Onze de Setembre i 
Rafael Casanova del municipi de Cubelles, a la comarca del Garraf, província de Barcelona. 

1.5.1.2.  Accessos 

L'accés nord està situat a la vorera oest i a l'extrem sud del carrer de l'Empordà, situat a dins 
del polígon industrial de Les Salines. 

L'accés sud, per la seva banda, està situat íntegrament a un solar sense construir, propietat de 
l'Ajuntament de Cubelles entre els carrers Onze de Setembre i Rafael Casanova. 
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1.5.1.3.  Estructura 

La tipologia estructural de la passarel·la consta d'una gelosia metàl·lica formada per perfils 
tubulars quadrats de 10 per 10 cm. Els accessos, els pilars, les fonamentacions i el tauler seran 
construïts de formigó armat. 

Les fonamentacions seran sabates aïllades o unides segons la separació dels pilars a una 
profunditat de 2 metres sota la cota actual del terreny. 

1.5.1.4.  Termini d’execució de l’obra 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

1.5.1.5.  Pressupost d’execució de l’obra 

El pressupost d’execució material de l’obra és de 519.858,37 Euros. 

1.6.  CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 

1.6.1.  Subministrament i serveis 
Aigua: SOREA 

Gas: GAS NATURAL 

Electricitat: ENDESA 

Telecomunicacions: TELEFÒNICA 

1.6.1.1.  Interferències i afectacions als serveis per la situació de l'obra 

No s'han detectat interferències de serveis públics (línies elèctriques, gas, aigua i telèfon). Si 
durant la realització dels treballs en obra es detecten algunes de les interferències referides, es 
procedirà a acordonar la zona i se sol·licitarà a la companyia instal·ladora, per escrit, procedir a 
la desviació del servei/s afectat/s. Si no és possible la paralització dels treballs es comunicarà al 
Servei de Prevenció de l'empresa, el qual donarà instruccions sobre les mesures preventives a 
adoptar. 

1.6.2.  Treballs previs a la realització de l’obra 

Abans de procedir amb el procés constructiu, es realitzaran els següents treballs: 

1.6.2.1.  Accessos 

• Segons es detalla als plànols, s'han establert accessos còmodes i segurs per a 
persones, vehicles i maquinària. 

1.6.2.2.  Tancament 

• Al plànol general d'obra es detalla el tancament perimetral que impedeix el pas de 
persones i vehicles aliens a la mateixa. 

• L'alçada d'aquesta protecció perimetral serà de 2 metres. 
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1.6.2.3.  Circulació de vianants i vehicles aliens a l'obra 

• El recinte de l'obra i de les zones de treball corresponents estaran perfectament 
delimitades mitjançant una tanca perimetral o mitjançant balises en tota la seva àrea 
d'influència, susceptible de ser franquejada per personal o vehicles aliens a l'obra. 

• En aquelles zones on es puguin generar caiguda d'objectes des d'altures superiors es 
disposarà una marquesina rígida o, en el seu defecte, s'acordonarà la zona de risc de 
possible interferència entre els materials despresos i la circulació aliena a l'obra. 

• Es disposaran proteccions col·lectives en previsió de caiguda d'objectes des de les 
zones situades en alçada. 

• Els senyals de trànsit hauran d'ajustar-se, pel que fa a la seva distribució i 
característiques, a l'establert per a obres a la Instrucció 8.3-IC de la ORDEN 
MINISTERIAL del 31 d'agost de 1987 del MOPU. 

• Els obstacles situats a les immediacions de l'obra hauran d'estar adequadament 
senyalitzats. 

• Es contractarà una Assegurança de Responsabilitat Civil de l'obra. 

1.6.2.4.  Circulació del personal de l'obra 

• Les conduccions i d'altres elements situats a una alçada inferior a 1,80 metres, situats 
sobre els llocs de treball, hauran d'estar adequadament senyalitzats, per tal d'evitar 
xocs contra ells. 

• No s'habilitaran com a zones de pas aquelles l'amplada de les quals, entre paraments 
verticals, sigui inferior a 0,60 metres. 

• Els passos sota zones de treball hauran de disposar de marquesina rígida. 
• Les zones de pas hauran d'estar permanentment lliures d'aplecs i obstacles. 
• Els punts de caiguda previsible d'objectes des de zones superiors, així com les zones de 

perill per evolució de maquinària en moviment, hauran de romandre perfectament 
acotades mitjançant balises i senyalització de risc. 

• Totes les zones de pas del personal estaran dotades d'il·luminació suficient. 

1.6.2.5.  Circulació de vehicles d'obra 

• Prèviament a l'establiment definitiu de zones de pas per a vehicles d'obra s'haurà 
comprovat el bon estat del ferm. 

• Els cables elèctrics i mànegues no hauran de veure's afectats pel pas de vehicles, 
procedint si cal a la canalització soterrada o mitjançant una protecció de taulons al 
mateix nivell o, en el seu defecte, procedint a realitzar una conducció elevada a més de 
3 metres d'alçada. 

• Els circuits de circulació del personal i de vehicles d'obra hauran d'estar perfectament 
definits i separats. 

• Les excavacions al descobert, pròximes a zones de circulació de vehicles d'obra, 
estaran protegides i situades a 1 metre del perímetre del forat. 

1.6.2.6.  Zones d'aplec de material d'obra 

• Haurà d'adequar-se una zona d'emmagatzematge de material a l'obra. 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf
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1.6.3.  Instal·lació elèctrica provisional 
Un cop realitzada la petició de subministrament elèctric a la companyia es procedirà al 
muntatge de la instal·lació elèctrica provisional de l'obra. S’hauran de considerar com a riscos 
més freqüents els següents: 

• Contactes elèctrics directes. 
• Contactes elèctrics indirectes. 
• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
• Mal comportament de les preses de terra (instal·lació incorrecta). 
• Cremades. 
• Incendis. 

S'adoptaran les següents mesures preventives: 

1.6.3.1.  Cables 

• La secció del cablejat serà sempre l'adequada per a la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i il·luminació prevista. 

• Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. 
• La distribució general des del quadre d'obra als quadres secundaris s'efectuarà 

mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
• L'estesa dels cables i mànegues s'efectuarà a una alçada mínima de 2 metres a les 

zones de vianants i de 5 metres a les zones on estigui previst trànsit de vehicles, 
mesurats sobre el paviment, tot i que es donarà preferència a soterrar els cables en els 
passos de vehicles. 

1.6.3.2.  Interruptors 

• S'ajustaran expressament a l'especificat al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades amb portes d'entrada 

amb pany de seguretat. 
• Les caixes d'interruptors tindran adherit sobre la seva porta un senyal normalitzat de 

"perill, risc elèctric". 

1.6.3.3.  Quadres elèctrics 

• Seran metàl·lics de tipus intempèrie, amb porta i pany amb clau, segons la norma UNE 
20324. 

• Tot i ser per a intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces 
com a protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la seva carcassa connectada a terra. 
• Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, risc elèctric". 
• Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta rebuts als paraments verticals, o 

bé, a "peu dret". 
• Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0001122&pdf=
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0001122&pdf=
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1.6.3.4.  Preses d'energia 

• Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran des dels quadres de distribució, 
mitjançant clàvies normalitzades blindades (protegides contra contactes directes). 
Aquesta norma és extensiva a les preses del quadre general i del quadre de distribució. 

• Cada presa de corrent subministrarà d'energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina – eina. 

• La tensió sempre estarà a la clàvia femella, mai en el mascle, per tal d'evitar els 
contactes elèctrics directes. 

1.6.3.5.  Protecció dels circuits 

• La instal·lació disposarà de tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi 
com a necessaris; no obstant això, es calcularan sempre minorats per tal de que actuïn 
sempre amb la màxima seguretat, és a dir, abans que el conductor al que protegeixen 
arribi a la càrrega màxima admissible. 

• Els interruptors automàtics s'instal·laran a totes les línies de presa de corrent dels 
quadres de distribució i d'alimentació de totes les màquines, aparells i màquines – 
eines de funcionament elèctriques. 

• Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 
• La instal·lació d'enllumenat general per a les "instal·lacions provisionals d'obra i de 

primers auxilis" i pels altres mòduls estarà protegida per interruptors automàtics 
magnetotèrmics. 

• Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
• Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
• Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 

o 300 mA alimentació a la maquinària 
o 30 mA alimentació a la maquinària com a millora del nivell de 

seguretat 
o 30 mA instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil 

1.6.3.6.  Preses de terra 

• El transformador de l'obra estarà dotat d'una presa de terra ajustada als Reglaments 
vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

• Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
• El neutre de la instal·lació estarà connectat a terra. 
• La presa de terra es durà a terme a través de la pica o placa de cada quadre general. 
• El cable de presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de color groc i verd. Es 

prohibeix utilitzar aquesta combinació de colors per altres usos. 
• S'instal·laran preses de terra a les màquines – eina que no estiguin dotades de doble 

aïllament i s'efectuarà mitjançant un cable neutre en combinació amb el quadre de 
distribució corresponent i el quadre general d'obra. 

• Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació. 

• La conductivitat del terreny s'augmentarà vessant-hi aigua de forma periòdica en el 
lloc on estigui la pica, placa o conductor. 



259 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

• Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran independents 
elèctricament. 

1.6.3.7.  Manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional 

• El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió del carnet 
professional corresponent. 

• Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en 
el que es detecti un problema, moment en el que es declararà la instal·lació com a 
"fora de servei" mitjançant la desconnexió elèctrica i el rètol corresponent al quadre 
de govern. 

• L'ampliació o modificació de les línies, quadres i semblants només podrà ser duta a 
terme pels electricistes. 

1.6.4.  Dependències de l’obra 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i següents del Reial Decret núm.1627/1997, 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.  

1.6.4.1.  Serveis higiènics 

Es disposarà de dos mòduls de sanitaris, un a cada accés de 2,4x2,4x2,3 m per a tot el personal 
de l'obra, on cadascun inclou 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes 
(només a l’accés sud), mirall i complements de bany. Les instal·lacions disposaran d'aigua 
calenta i freda. 

1.6.4.2.  Vestuaris 

Es disposarà d'un local de vestuaris a l’accés sud de 4x2,5x2,3 m per a tots els treballadors de 
l'obra. Els vestuaris disposaran d'una taquilla guarda-roba per cada treballador, bancs o cadires 
i penja-robes. 

1.6.4.3.  Menjador 

Es disposarà d'un local de menjador a l’accés sud de 4x2,3x2,6 m per a tots els treballadors de 
l'obra. 

Aquest estarà equipat amb quatre bancs allargats de 3 m, dues taules per a 6 persones, un 
punt de subministrament d’aigua (2 aixetes i pica rentaplats), 1 microones, 1 nevera elèctrica, i 
cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.  

1.6.4.4.  Local d’assistència als accidentats 

Tenint en compte que el màxim nombre de treballadors de l'obra és de 10 persones, només 
serà necessari disposar d'un armari farmaciola emplaçat a l'oficina de l’obra. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.  

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els mitjans materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/1995 de 
prevenció de Riscos Laborals. 

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 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat.  

1.6.5.  Personal 
La major presència de personal simultani previst s’estableix en 10 treballadors. 

1.6.6.  Mesures de protecció contra incendis 

1.6.6.1.  Zones d'emmagatzematge 

Normalment i per motius de funcionalitat i organització de les diferents àrees de l'obra, 
s'acostumen a emmagatzemar en recintes separats els material que han d'utilitzar-se en 
tasques diferents i aquest principi bàsic és favorable a la protecció contra incendis. Els 
materials combustibles han de separar-se els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol 
tipus de contacte amb equipaments i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids i lubricants precisen estar en un local aïllat, vigilat i convenientment 
ventilat amb tots els recipients tancats. 

1.6.6.2.  Maquinària 

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica ha de tenir les connexions 
de corrent ben senyalitzades i en els emplaçaments fixes s'instal·larà una presa de terra. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
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Tots els residus, encenalls i deixalles que es produeixin a les diferents tasques han de ser 
apartats amb regularitat deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

1.6.6.3.  Transvasament de combustible 

Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb una bona ventilació, 
fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Es preveuran, així mateix, les conseqüències 
de possibles vessaments durant l'operació tenint a mà terra o sorra per cobrir el vessament. 

La prohibició d'encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquestes tasques. 

Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits es pararan els motors accionats pel 
combustible que s'està transvasant. 

1.6.6.4.  Treballs de soldadura 

En els treballs de soldadura i tall s'hauran de protegir de la projecció de matèries 
incandescents els objectes que siguin susceptibles de combustió i que no puguin ser canviats 
d'emplaçament, cobrint-los amb mantes ignífugues o amb lones, a ser possible mullades. 

Periòdicament s'han de comprovar si sota de les lones ha pogut introduir-se cap espurna o si hi 
ha hagut un sobreescalfament excessiu. 

No podran efectuar-se treballs de tall o soldadura a llocs on hi hagi explosius, vapors 
inflamables, o on, tot i les possibles mesures de seguretat, no es pugui garantir la seguretat 
davant d'un eventual incendi. 

1.6.6.5.  Mesures d'extinció per tots els casos 

A les situacions descrites anteriorment i en aquelles altres en que es manipuli una font 
d'ignició s’hi han de col·locar extintors, la càrrega i la capacitat dels quals estiguin en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i el volum d'aquest, així com sorra i 
terra on es manipulin líquids inflamables amb l'eina apropiada per estendre-la. 

1.6.6.6.  Informació als vigilants de l'obra 

Els vigilants de l'obra hauran de ser informats dels punts i zones que representen un risc 
d'incendi potencial a l'obra i de les mesures de protecció existents a la mateixa per tal que 
puguin fer-ne ús si s'escau, així com la possibilitat de donar l'avís corresponent als serveis 
públics d'extinció d'incendis. 

1.6.7.  Senyalització 
De forma general haurà de disposar-se la següent senyalització a l'obra, tot i que s'utilitzarà 
l'adequada en funció de les situacions no previstes que puguin sorgir: 

• A l'oficina de l'obra s'instal·larà un cartell amb els telèfons d'interès més importants 
(llistats a l’apartat 1.4.  d’aquest mateix document) utilitzables en cas d'accident o 
incident en el recinte de l'obra. El cartell haurà d'estar en un lloc visible i al costat del 
telèfon, per tal de poder fer ús del mateix en el menor temps possible si fos necessari. 
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• Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzats: 
1. Prohibit el pas de vianants per l’entrada de vehicles. 
2. Prohibida l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
3. Obligatorietat de l’ús del casc de seguretat. 
4. Obligatorietat a la protecció dels peus. 
5. Obligatorietat de protecció de les mans. 
6. Obligatorietat de protecció de l’oïda. 
7. Obligatorietat de protecció de vies respiratòries. 
8. Obligatorietat de protecció individual contra caigudes. 
9. Advertència de caigudes a diferent nivell. 
10. Advertència de caigudes al mateix nivell. 
11. Advertència de perill en general. 

• Als quadres elèctrics generals i auxiliars s’hi instal·laran senyals de risc elèctric. 
• A les zones on existeixi risc de caiguda a diferent nivell s'utilitzaran els senyals 

corresponents de perill i d'obligatorietat d'utilització d’arnès de seguretat. 
• S’haurà d'utilitzar la cinta balisadora per advertir de la senyal de perill en aquelles 

zones on existeixi risc (rases, buidats, forjats sense desencofrar, etc.) i col·locar el 
senyal de risc de caiguda a diferent nivell fins a la instal·lació de la protecció perimetral 
amb elements rígids i resistents. 

• A les zones on existeixi perill d'incendi per emmagatzematge de material combustible 
es col·locarà el senyal de prohibit encendre cap foc o flama. 

• Als treballs amb martells pneumàtics i compressors es col·locarà el senyal d'ús 
obligatori de protectors auditius. 

• A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis s'instal·larà el senyal 
corresponent per ser localitzat visualment. 

• A les zones on es col·loquin extintors es posaran els corresponent senyals per a la seva 
fàcil localització. 

• A les zones de tasques en alçada i operacions de desencofrat es col·locarà el senyal de 
caiguda d'objectes. 

• A les zones d'aplec de materials es col·locarà el senyal de caiguda en el mateix nivell. 

1.6.8.  Instal·lacions de sanejament 
Es construirà una instal·lació de sanejament al principi de l'obra, amb la finalitat de poder 
connectar a ella els desaigües dels mòduls per lavabos, menjadors i vestuaris. 

1.6.9.  Tractament de residus 

1.6.9.1.  Eliminació/evacuació 

Els residus que es produeixin són els propis de la construcció, no produeixen contaminació ni a 
l'atmosfera ni a les aigües subterrànies. Es portaran a un abocador autoritzat amb el transport 
autoritzat. 
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1.6.9.2.  Emmagatzematge 

Durant l'obra es podran aplegar a llocs on no destorbin, fins a tenir càrrega suficient com per 
poder omplir un camió. 

1.6.10.  Il·luminació 
La il·luminació de les diferents zones serà sempre l'adequada per tal de realitzar els treballs 
amb seguretat. 

La il·luminació mitjançant llums portàtils es farà amb portalàmpades estancs de seguretat amb 
mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta, dotats d’un ganxo per penjar a la paret, 
mànega antihumitat, clàvia de connexió normalitzada estanca de seguretat i alimentat a 24 V. 

Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 

1.6.11.  Ordre i neteja 
El contractista tindrà els aplecs de materials ben diferenciats, tancats i separats, deixant espai 
suficient entre ells per a les maniobres de vehicles. 

Els operaris hauran de dinar dins dels menjadors, deixant els residus en cubells 
d'escombreries. Els menjadors estaran degudament atesos per una persona responsable de la 
neteja. 

Als treballadors se'ls hi donaran instruccions perquè deixin el material, encofrats, etc. al lloc i 
posició que no siguin perillosos per altres treballadors. 

1.7.  UNITATS CONSTRUCTIVES QUE FORMEN L’OBRA 

1.7.1.  Moviment de terres 
Inclou la neteja de les zones d'excavació de les fonamentacions dels pilars per crear una 
plataforma horitzontal fins a les cotes del projecte. També inclou el replanteig de les 
fonamentacions sota la supervisió de la direcció tècnica. 

Realitzada l’explanació, es realitzarà l’excavació dels elements de fonamentació amb el refinat 
manual dels costats d’aquests elements. 

L’excavació es realitzarà per mitjans mecànics amb retroexcavadores i màquina compactadora 
fins arribar a la cota especificada en el projecte constructiu. 

El transport de terres es durà a terme amb camions basculants que es carregaran directament. 

Es prohibirà l’entrada de personal aliè als treballs que es realitzin, així com també s'evitarà que 
qualsevol persona aliena s'aproximi a les màquines en moviment. 

Els camions no es carregaran per sobre la seva tara màxima. 
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1.7.2.  Fonamentacions 
El procés de formigonat de les sabates es realitzarà abocant el formigó directament des del 
camió. 

La fonamentació aïllada serà de formigó armat HA-30/B/12/IIIa armat amb acer B500S. Tots els 
elements compliran la norma EHE-08, essent el nivell de control de tipus normal. 

L’excavació es realitzarà per mitjans mecànics amb retroexcavadora. 

1.7.3.  Pilars 
L’estructura de la passarel·la està sustentada per pilars de formigó armat de secció circular de 
50 i 80 cm de diàmetre. El formigó utilitzat serà un HA-30/B/12/IIIa armat amb acer B500S. 

Els pilars es formigonaran in situ mitjançant encofrats circulars del diàmetre corresponent. 

Els pilars dels accessos estan encastats a l'estructura mentre que els pilars de la passarel·la 
estan units per un capçal de formigó armat on descansa l'estructura metàl·lica. 

El formigonat es durà terme mitjançant formigó bombat a l'interior de l'encofrat. 

Un cop executats els pilars es procedirà a reomplir de terra les fonamentacions fins a la cota 
actual del terreny. 

Durant totes les tasques d'execució dels pilars intermedis de la passarel·la les vies de 
ferrocarril hauran d'estar protegides contra la possible caiguda d'objectes mitjançant una xarxa 
o una tanca de protecció. Els treballadors no hauran d'acostar-se en cap moment a la zona 
d'influència de les vies i, si fos estrictament necessari, es faria amb la màxima precaució. 

1.7.4.  Estructura metàl·lica 
La gelosia metàl·lica consisteix en una biga tipus Warren formada per perfils laminats en calent 
de secció tubular quadrada de 10 cm de costat amb una espessor de 3 i de 5 mm segons la 
barra. Les barres estaran unides per soldadura, havent de complir-se totes les normatives de 
seguretat especificades anteriorment pel que fa a la realització d'aquests treballs. 

L'estructura es muntarà en tres parts a nivell de terra i s'alçarà mitjançant grues, acabant 
d'unir la gelosia un cop col·locades les tres parts sobre els pilars. 

Pel muntatge de l’estructura s’utilitzarà una grua amb la capacitat de càrrega i altura precisa. 

Pel muntatge de l’estructura en alçada, el personal qualificat disposarà de cinturons de 
seguretat i s'habilitarà una xarxa de protecció contra caigudes (tant d'objectes com dels 
mateixos operaris) des de la finalització dels pilars fins al final de l'obra. A més, s'utilitzarà un 
cable fixador on enganxar el cinturó de seguretat. 

Es prohibirà el trànsit de personal per l’àrea d’acció de la grua en el procés de muntatge. 

Les eines de mà utilitzades pels operaris hauran de portar-se en el corresponent portaeines, 
per evitar possibles caigudes d’aquestes al buit. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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1.7.5.  Estructura de formigó 
Tant els accessos com el tauler de la passarel·la estan formats per estructura de formigó HA-
30/B/12/IIIa armat amb acer B500S. Tots els elements compliran la norma EHE-08, amb un 
control intens sobre el formigonat. 

El formigonat serà in situ mitjançant formigó bombat i utilitzant encofrats de les dimensions 
corresponents. 

Pel muntatge de l’estructura en alçada, el personal qualificat disposarà de cinturons de 
seguretat, així com de la xarxa de protecció contra caigudes i un cable fixador on enganxar el 
cinturó de seguretat.  

Les eines de mà utilitzades pels operaris s’hauran de portar en el corresponent portaeines per 
evitar possibles caigudes d’aquestes al buit. 

1.7.6.  Pavimentació 
La pavimentació de la passarel·la i dels accessos es realitzarà manualment per personal 
qualificat, primer realitzant un tractament mecànic diamantat amb la posterior escombrada i 
aspirada industrial, i posteriorment amb l'estesa a mà de les capes de morter i pintura 
especificades al projecte mitjançant rasclets de banda de goma. 

Com en totes les tasques en alçada el personal qualificat disposarà de cinturons de seguretat, 
així com de la xarxa de protecció contra caigudes i d’un cable fixador on enganxar el cinturó de 
seguretat.  

Les eines de mà utilitzades pels operaris s’hauran de portar en el corresponent portaeines per 
evitar possibles caigudes al buit. 

1.7.7.  Baranes 
La instal·lació de les baranes es farà per trams segons es vagi pavimentant la superfície. La 
instal·lació es realitzarà manualment i complirà amb totes les especificacions esmentades als 
apartats anteriors pel que fa a tasques en alçada. 

Un cop finalitzada la total instal·lació de les baranes es procedirà a retirar les xarxes de 
protecció, a excepció d'aquelles destinades a protegir la via de ferrocarril i els carrers amb 
circulació de vehicles de la possible caiguda d'objectes, que es mantindran fins a la finalització 
de l'obra. 

1.7.8.  Instal·lacions elèctriques 
Pels treballs d’instal·lació de l'enllumenat superior de la gelosia s’utilitzaran escales de tisora. 
La conducció elèctrica ha d’estar protegida del pas de màquines i persones. 

Es prohibeix l’ús directe dels terminals dels conductors com a clàvies de presa de corrent. Les 
preses de corrent i connexions per la maquinaria i enllumenat estaran protegits. La maquinaria 
estarà protegida amb doble aïllament reforçat o presa de terra. 

Es revisarà periòdicament l’estat de la instal·lació i l’aïllament de cada aparell. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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1.8.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
Essent tan variades i àmplies les Normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, a 
l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen: en cas de diferència o 
discrepància, predominarà la norma de major rang jurídic per damunt de la de menor; al 
mateix cas, a igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la més 
antiga. 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors (Reial Decret 1/1995; BOE núm. 75, de 29 de març de 1995). 
• Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE 

núm. 64, de 16 de març de 1971). 
• Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE núm. 

60, de 11 de març de 1971). 
• Reial Decret pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el 

treball (Reial Decret 486/1997; BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 
• Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995; BOE núm. 269, de 10 de novembre de 

1995). 
• Reial Decret pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 

riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials (Reial Decret 
171/2004; BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004). 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 
39/1997; BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 
Reglamentàries MT) (Ordre de 17 de maig de 1974; BOE núm. 27, de 29 de maig de 
1974). 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002; BOE núm. 224, 18 de 
setembre de 2002). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (Reial 
Decret 223/2008, BOE núm. 68 de 19 de març de 2008). 

• Reial Decret sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (Reial Decret 3275/82; BOE núm. 
288, 1 de gener de 1982). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (Ordre de 
6 de juliol de 1984; BOE núm. 183, 1 d’agost de 1984). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d’agost de 
1979; BOE núm. 213, 5 de setembre de 1970), tenint en compte les modificacions 
establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del BOE. 

• Reial Decret pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció (Reial Decret 1627/1997; BOE núm. 256, 25 d’octubre de 1997). 

• Normes UNE de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). 
• Reial Decret sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 

salut al treball (Reial Decret 485/1997; BOE núm. 97, 23 d’abril de 1997). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/75/1258532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/11/pdfs/A04017-04019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/29/pdfs/A11035-11036.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/09/05/pdfs/A14624-14625.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-972&a=a&orden=conte#analisis
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=8592#.UDpVCcHN_nY
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
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• Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona per als anys 2007-2011. 

• Ordenança especial reguladora de guals i reserves de càrrega o descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena (Codi d’ordenança 0022006008574, Cubelles 9 de 
març de 2006). 

• Ordre per la qual s’actualitza el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts pel que fa a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de 
vehicles (Ordre de 28 de desembre de 1999; BOE núm. 24, 28 de gener de 2000). 

• Reglament d'Explosius (Reial Decret 230/1998; BOE núm. 61, 16 de febrer de 1998). 
• Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (Reial Decret 

1644/2008; BOE núm. 246, 11 d’octubre de 2008). 
• Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries (Reial 

Decret 2060/2008; BOE núm. 31, 5 de febrer de 2009). 

1.9.  RISCOS 

1.9.1.  Riscos professionals 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns d'ells poden succeir durant tot 
el procés d'execució de l'obra, o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

a) Moviments de terres: 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
• Accidents de vehicles per excés de càrrega. 
• Fallada de frens i direcció en camions. 
• Caiguda de la cullera en les excavacions. 
• Bolcada de maquinaria. 
• Caigudes de persones al mateix nivell. 
• Caigudes de persones a diferent nivell. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Projeccions i impactes de partícules. 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.cubelles.cat/images/webAntigua/docs/20060510005058.doc
http://www.cubelles.cat/images/webAntigua/docs/20060510005058.doc
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/28/pdfs/A03962-03980.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/03/12/pdfs/A08557-08639.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964-C.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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• Electrocucions. 
• Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc. 
• Explosions imprevistes. 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
• Incendis. 

b) Muntatge de l’estructura: 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
• Interferències amb el servei de ferrocarril. 
• Projecció i impacte de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes elevadores, bastides). 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Caiguda d’eines. 
• Balanceig de càrregues. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Sobreesforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de material. 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 
• Cremades derivades de les feines de soldadura. 
• Incendis. 

c) Sanejament: 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
• Caigudes de personal a nivell. 
• Caigudes de personal a diferent nivell. 
• Caiguda de materials. 
• Caiguda d’eines. 
• Projecció de partícules. 
• Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
• Contusions i torcedures de peus i mans. 
• Electrocucions. 
• Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Pols. 
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d) Ram de paleta: 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 
• Contacte amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Sobreesforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de material. 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
• Dermatitis. 
• Electrocucions. 
• Sorolls. 

e) Pavimentació i acabats: 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 
• Contacte amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Sobreesforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de material. 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 
• Caiguda d’eines. 

f) Instal·lacions: 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
• Riscos derivats del funcionament de grues. 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
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• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

1.9.2.  Riscos de danys a tercers. 
Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden ser produïts per la circulació de 
terceres persones alienes a l’obra, una vegada iniciats els treballs. Per aquest motiu es 
prohibeix l’accés a tercers per mitjà de tanques en tota la zona que sigui susceptible a 
l’entrada de persones alienes. 

Els riscs a tercers són: 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Caiguda d’objectes i materials. 
• Atropellament. 
• Altres riscos motivats pels desviaments de carreteres. 
• Altres riscos motivats pels treballs a realitzar en les proximitats a construccions 

(edificacions, infraestructures, etc.). 

1.10.  PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat serà la màxima 
possible. 

Les condicions de treball han de ser higièniques i, en la mesura possible, confortables. 

Com a criteri general aprimaran les proteccions col·lectives respecte de les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. 

D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

1.10.1.  Mesures de protecció individual 

• Els treballadors aniran vestits amb granotes de color groc viu per tal de ser visibles en 
tot moment. 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
• Utilització de calçat de seguretat per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 
• Utilització de casc homologat de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa 

tensió, per a tots els operaris, inclosos els visitants. 
• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 

i minimitzar el risc de talls i punxades. 
• Armilles reflectants pel personal de protecció i visitants. 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
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• Utilització de mandils. 
• Utilització de guants de soldador. 
• Pantalles de soldador. 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

1.11.  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

a) Senyalització general: 

• Senyals de Stop en sortides de vehicles. 
• Obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, perill de caiguda a diferent nivell, 

maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, perill d’incendi i d’explosions. 
• Entrada i sortida de vehicles. 
• Prohibit el pas a  tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 

prohibit aparcar. 
• Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 
• Cinta d'abalisament. 
• Disc d’avís d’obra, limitació de velocitat, etc., tant per a automòbils com per a 

ferrocarrils. 

b) Instal·lació elèctrica: 

• Conductor de protecció i pica a placa de posta a terra. 
• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a 

força. 
• Il·luminació d’emergència. 
• Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 
• Detector de tempestes. 

c) Esbrossada i explanació: 

• Avisador acústic en màquines. 

d) Excavació o buidats: 

• Escales  per a l’accés del personal al tall independents de l’accés de vehicles. 
• Tanques de contenció en vora de buidats. 
• Barana de protecció. 
• Senyalització mitjançant cinta d'abalisament reflectant i senyals indicatives de risc de 

caiguda a diferent nivell. 

e) Estructura: 

• Baranes rígides en vora de l'estructura de formigó. 
• Plataformes volades per a retirar elements d’encofrat. 
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• Castellets en formigonat. 
• Esglaonat d’escales. 
• Carro porta-ampolles. 
• Vàlvules antiretrocés en mànegues. 
• Protectors de vàlvules i boques. 

f) Instal·lacions d’aigua: 

• Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

g) Protecció contra incendis i explosions: 

• Extintors portàtils del tipus o marca homologats segons la normativa NBE CPI/91. 
• Prohibició de pas a tota persona aliena a l’obra, prohibició d’encendre foc, prohibició 

de fumar i aparcar. 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
• Cinta d'abalisament. 
• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
• Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
• Avisador acústic en màquines. 
• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 
• Comprovació d'apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de 

rases. 
• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
• Senyalització informativa de localització de farmaciola i extintor. 
• Conductor de protecció i placa de presa de terres. 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/03/08/pdfs/A07911-07952.pdf
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1.11.1.  Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

1.11.2.  Formació 
Tot el personal ha de rebre, en entrar a formar part de l’obra, una exposició dels riscos que 
aquesta pot comportar i dels mètodes de treball utilitzats, juntament amb les mesures de 
seguretat existents. Escollint el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i 
primers auxilis, de forma que els treballs disposin d’algun socorrista. 

1.11.3.  Medicina preventiva i primers auxilis. 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat prèviament i contingut 
a la normativa vigent (Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball).  

Assistència a accidentats 

S'informarà a l'inici de l'obra de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, un llistat, present 
al punt 1.4.  d’aquest annex, amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, policia, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball. 

Barcelona, juliol de 2012 
L’Enginyer Autor del Projecte 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
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3.1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
S'adjunten les normes generals de compliment obligat per tot el personal de la Contracta i 
Subcontractes dins del recinte de l'obra, comprometent-se l'empresari Contractista Principal a 
complir-les i fer-les complir a tot el personal propi, així com al personal dels gremis o empreses 
subcontractades per ell. 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferències o 
discrepàncies predomina la disposició de major rang jurídic sobre la menor. A igualtat de rang 
jurídic predomina la més moderna sobre la més antiga. 

Durant la realització de l'obra, les normes legals d'especial aplicació seran les següents: 

3.1.1.  Disposicions de Seguretat i Salut 

• Directiva 92/57/CEE, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han 
d’aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils (DOUE-L núm. 245, de 26 
d’agost de 1992). 

• Directiva 2007/30/CE, per la qual es modifiquen les Directives 89/391/CEE, les 
respectives directives específiques i les Directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE 
i 94/33/CE, per tal de simplificar i racionalitzar els informes sobre la seva aplicació 
pràctica (DOUE-L núm. 165, de 27 de juny de 2007). 

• Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE 
núm. 64, de 16 de març de 1971). 

• Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971; BOE núm. 
60, de 11 de març de 1971). 

• Reial Decret pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció (Reial Decret 1627/1997; BOE núm. 256, 25 d’octubre de 1997). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de 
les empreses de treball temporal (Reial Decret 216/1999; BOE núm. 47, de 24 de 
febrer de 1999). 

• Reial Decret pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de 
Seguretat Social i s’estableixen els criteris per a la seva notificació i registre (Reial 
Decret 1299/2006; BOE núm. 302, de 19 de desembre de 2006). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 
salut en el treball (Reial Decret 485/1997; BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització 
pels treballadors d'equips de protecció individual (Reial Decret 773/1997; BOE núm 
140, de 12 de juny de 1997). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització 
d'equips de treball (Reial Decret 1215/1997; BOE núm. 188, de 7 de juliol de 1997). 

3.1.2.  Prevenció de Riscos Laborals 

• Llei de Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995; BOE núm. 269, de 10 de novembre 
de 1995). 

http://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/1992/245/L00006-00022.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/doue/2007/165/L00021-00024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/11/pdfs/A04017-04019.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/02/24/pdfs/A07599-07602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44487-44546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
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• Reial Decret pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials (Reial Decret 
171/2004; BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004). 

• Reial Decret sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant el risc elèctric (Reial Decret 614/2001; BOE núm. 148, de 21 de 
juny de 2001). 

• Llei de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals (Llei 54/2003; 
BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2003). 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 
39/1997; BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997), tenint en compte les modificacions 
establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del BOE. 

• Ordre per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i 
el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals (Ordre 
TAS/3623/2006; BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006). 

• Reial Decret sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball (Reial Decret 664/1997; BOE núm. 124, 
de 24 de maig de 1997). 

• Directiva 2009/104/CE relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització d’equips de treball (DOUE-L núm. 260, de 3 d’octubre de 2009). 

• Reial Decret sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball (Reial Decret 665/1997; BOE núm. 
124, de 24 de maig de 1997). Modificat pel Reial Decret 1124/2000 i pel Reial Decret 
349/2003 (BOE núm. 145, de 17 de juny de 2000; BOE núm. 82, de 5 d’abril de 2003). 

• Reial Decret sobre la protecció dels treballadors enfront als riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball (Reial Decret 1316/1989; BOE núm. 263, de 2 de 
novembre de 1989). 

• Reial Decret sobre la protecció de la salut i de la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició al soroll (Reial Decret 286/2006; BOE núm. 60, d’11 
de març de 2006). 

• Reial Decret pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure 
circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (Reial Decret 
1407/1992; BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992), tenint en compte les 
modificacions establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del BOE. 

3.1.3.  Altres disposicions laborals 

• Estatut dels Treballadors (Reial Decret 1/1995; BOE núm. 75, de 29 de març de 1995). 
• Reial Decret sobre la regulació de la jornada laboral, jornades espacials i descansos 

(Reial Decret 2001/1983; BOE núm. 180, de 29 de juliol de 1983). 
• Reial Decret sobre la jornades especials al treball (Reial Decret 1561/1995; BOE núm. 

230, de 26 de setembre de 1995). 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidències en 

obres de construcció (DOGC núm. 2565, de 27 de gener de 1998). 
• Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s’aproven els nous models per la 

notificació d'accidents de treball i les instruccions per al seu compliment i tramitació 
(BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1987). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/07/02/pdfs/A01308-01315.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2001/07/02/pdfs/A01308-01315.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/12/16/pdfs/A05067-05074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-1853#analisis
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/01/pdfs/A03299-03302.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/01/pdfs/A03299-03302.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16100-16111.pdf
http://www.boe.es/doue/2009/260/L00005-00019.pdf
http://www.boe.es/doue/2009/260/L00005-00019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00538-00539.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/05/01/pdfs/A02091-02092.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/05/01/pdfs/A02091-02092.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-25805
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-25805
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/03/16/pdfs/A00818-00824.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/03/16/pdfs/A00818-00824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/28/pdfs/A44120-44131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/28/pdfs/A44120-44131.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-28644#analisis
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/75/1258532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/29/pdfs/A20959-20963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/09/26/pdfs/A28606-28613.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=109636&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=109636&type=01
http://www.boe.es/boe/dias/1987/12/29/pdfs/A38065-38071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/12/29/pdfs/A38065-38071.pdf
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• Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (Llei 8/1988; BOE núm. 91, de 15 
d’abril de 1988), tenint en compte les modificacions establertes a l’anàlisi relatiu, 
disponible a la web oficial del BOE. 

• Ordre sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de 
represa d'activitats de centres de treball (Ordre TIN/1071/2010; BOE núm. 106, de l’1 
de maig de 2010). 

• Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona per als anys 2007-2011. 

3.1.4.  Altres disposicions específiques 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d’agost de 
1979; BOE núm. 213, 5 de setembre de 1970), tenint en compte les modificacions 
establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del BOE. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002; BOE núm. 224, 18 de 
setembre de 2002). 

• Directiva 1995/16/CE sobre l’aproximació de les legislacions dels estats membres 
relatives als ascensors (DOUE-L núm. 213, de 7 de setembre de 1995), tenint en 
compte les modificacions establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del 
BOE. 

• Reglament d’aparells d’elevació i manteniment dels mateixos (Reial Decret 2291/1985; 
BOE núm. 296, d’11 de desembre de 1985), tenint en compte les modificacions 
establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la web oficial del BOE. 

• Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades (Reial Decret 837/2003; BOE 
núm. 170, de 17 de juliol de 2003). 

• Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (Reial Decret 
1644/2008; BOE núm. 246, 11 d’octubre de 2008). 

• Resolució de 4 de novembre de 1988 per la qual s’estableix un certificat sobre el 
compliment de les distàncies reglamentàries, d'obres i construccions, a línies 
elèctriques (DOGC núm. 1075, de 30 de novembre de 1988). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (Reial 
Decret 223/2008, BOE núm. 68 de 19 de març de 2008). 

• Reial Decret sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (Reial Decret 3275/82; BOE núm. 
288, 1 de gener de 1982). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (Ordre de 
6 de juliol de 1984; BOE núm. 183, 1 d’agost de 1984). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 
Reglamentàries MT) (Ordre de 17 de maig de 1974; BOE núm. 27, de 29 de maig de 
1974). 

http://www.boe.es/boe/dias/1988/04/15/pdfs/A11427-11434.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-9115#analisis
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&dogc/2008/01/20080114/07351059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/09/05/pdfs/A14624-14625.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-972&a=a&orden=conte#analisis
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/10/01/pdfs/A02526-02720.pdf
http://www.boe.es/doue/1995/213/L00001-00032.pdf
http://www.boe.es/doue/1995/213/L00001-00032.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1995-81316#analisis
http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/11/pdfs/A39103-39105.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-25787#analisis
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/08/16/pdfs/A03255-03271.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/08/16/pdfs/A03255-03271.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=19862&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=19862&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=19862&type=01
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/03/19/pdfs/BOE-A-2008-5269-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/01/pdfs/A33063-33065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/29/pdfs/A11035-11036.pdf
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3.1.5.  Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques 
Reglamentàries per a diferents mitjans de protecció 
personal de treballadors 

• Resolució de 14 de desembre de 1974 per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
reglamentària MT-1: Cascos no metàl·lics (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 1974). 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-2: Protectors auditius (BOE núm. 209, d’1 de setembre de 1975). 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-3: Pantalles per a soldadors (BOE núm. 210, de 2 de setembre de 1975). 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-4: Guants aïllants d’electricitat (BOE núm. 211, de 3 de setembre de 1975). 

• Resolució de 31 de gener de 1980 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics (BOE núm. 212, de 4 de setembre de 
1975), tenint en compte les modificacions establertes a l’anàlisi relatiu, disponible a la 
web oficial del BOE. 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries: normes comunes i 
adaptadors facials (BOE núm. 214, de 6 de setembre de 1975). 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics (BOE núm. 
215, de 8 de setembre de 1975). 

• Resolució de 28 de juliol de 1975 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants 
(BOE núm. 216, de 9 de setembre de 1975). 

• Resolució de 8 de juny de 1977 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-13: Cinturons de subjecció (BOE núm. 210, de 2 de setembre de 1977). 

• Resolució de 14 de juny de 1978 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-16: Ulleres de muntura universal per protecció contra impactes (BOE núm. 196, de 
17 d’agost de 1978). 

• Resolució de 28 de juny de 1978 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-17: Oculars de protecció contra impactes (BOE núm. 216, de 9 de setembre de 
1978). 

• Resolució de 19 de gener de 1979 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-18: Oculars filtrants per a pantalles per a soldadors (BOE núm. 33, de 7 de febrer 
de 1979). 

• Resolució de 21 de febrer de 1981 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-21: Cinturons de suspensió (BOE núm. 64, de 16 de març de 1981). 

• Resolució de 23 de febrer de 1981 per la qual s’aprova la Norma Tècnica reglamentària 
MT-22: Cinturons de caiguda (BOE núm. 65, de 17 de març de 1981). 

• Resolució de 30 de setembre de 1981 per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
reglamentària MT-26: Aïllament de seguretat de les eines manuals en treballs elèctrics 
de baixa tensió (BOE núm. 243, de 10 d’octubre de 1981), tenint en compte la 
correcció de numeració, de 28 a 26. 

http://www.boe.es/boe/dias/1974/12/30/pdfs/A26419-26427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/12/30/pdfs/A26419-26427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/01/pdfs/A18488-18491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/01/pdfs/A18488-18491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/02/pdfs/A18569-18572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/02/pdfs/A18569-18572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/03/pdfs/A18700-18703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/03/pdfs/A18700-18703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/12/pdfs/A03332-03336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/12/pdfs/A03332-03336.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-3209#analisis
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/06/pdfs/A18929-18937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/06/pdfs/A18929-18937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/06/pdfs/A18929-18937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/08/pdfs/A18998-19001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/08/pdfs/A18998-19001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/09/pdfs/A19080-19084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1975/09/09/pdfs/A19080-19084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/02/pdfs/A19709-19717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1977/09/02/pdfs/A19709-19717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/08/17/pdfs/A19213-19227.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/08/17/pdfs/A19213-19227.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/09/09/pdfs/A21112-21117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/09/09/pdfs/A21112-21117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/02/07/pdfs/A03191-03196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/02/07/pdfs/A03191-03196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/03/16/pdfs/A05766-05776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/03/16/pdfs/A05766-05776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/03/17/pdfs/A05864-05874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/03/17/pdfs/A05864-05874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/10/10/pdfs/A23808-23813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/10/10/pdfs/A23808-23813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/10/10/pdfs/A23808-23813.pdf


292 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

• Resolució de 3 de desembre de 1981 per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
reglamentària MT-27: Bota impermeable a l'aigua i a la humitat (BOE núm. 305, de 22 
de desembre de 1981). 

• Resolució de 25 de novembre de 1982 per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
reglamentària MT-28: Dispositius anticaiguda (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 
1982). 

3.1.6.  Senyalització de vies públiques 

• Instrucció 8.3-IC aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, 
abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat (Ordre 
Ministerial de 31 d'agost de 1998; BOE núm. 224 de 18 de setembre de 1987). 

• Manual d'exemples de senyalització d'obres fixes, del Ministeri de Foment, en el que 
es concreta la Norma 8.3-IC. 

3.2.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adoptant aquest Estudi al 
seus medis i mètodes d’execució en conformitat amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997. 

En aquest pla s’analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions incloses en 
l’estudi, en funció dels seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest pla serà aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut que serà qui controlarà 
la seva aplicació pràctica. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció dels processos 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions 
que puguin aparèixer durant l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador de 
seguretat i salut. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa, de 
les persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció de les empreses i del representat dels 
treballadors. 

Qui intervingui en l’execució de l’obra, o tingui responsabilitat en prevenció, i els 
representants dels treballadors podran presentar de forma raonada i per escrit els 
suggeriments i alternatives que estimi oportunes. 

3.3.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A cada centre de treball hi haurà un Llibre d’Incidències pel control i seguiment del Pla de 
Seguretat i Salut i ha de mantenir-se sempre a l’obra en poder del coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra. 

Per tal de poder fer les anotacions relacionades amb el control i seguiment del Pla de 
Seguretat i Salut, la Direcció Facultativa, els Contractistes, els Subcontractistes, els treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses que intervenen en l’obra, els representats dels treballadors i els tècnics dels òrgans 

http://www.boe.es/boe/dias/1981/12/22/pdfs/A29964-29969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/12/22/pdfs/A29964-29969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/14/pdfs/A34193-34198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/12/14/pdfs/A34193-34198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C4817177-0CA4-4F2F-B7A7-FBEF5BCDF520/106340/ManualSe%C3%B1alizacionObrasFijas.PDF
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C4817177-0CA4-4F2F-B7A7-FBEF5BCDF520/106340/ManualSe%C3%B1alizacionObrasFijas.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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especialitzats en Seguretat i Salut de les Administracions competents han de tenir sempre 
accés al Llibre d’Incidències. 

En cas d’efectuar una anotació al Llibre d’Incidències el coordinador en matèria de Seguretat, o 
la Direcció Facultativa en el seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de 24 hores, 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província de Barcelona. Igualment, 
s’hauran de notificar les anotacions al Contractista afectat i als representats dels treballadors. 

3.4.  PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Sense perjudici del previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, quan un coordinador en matèria de seguretat i salut, o qualsevol altra 
persona integrada a la Direcció Facultativa durant l’execució de l’obra, observi l’incompliment 
de les mesures de seguretat i salut avisarà al Contractista deixant constància de tal 
incompliment en el Llibre d’Incidències. 

En circumstàncies de risc greu o imminent per a la seguretat i salut dels treballadors es podrà 
procedir a la paralització dels treballs o, en cas de necessitat, de la totalitat de l’obra. 

La persona responsable de la paralització dels treballs haurà de donar les explicacions 
oportunes davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, al Contractista i als 
Subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors. 

3.5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 

3.5.1.  Criteris d'aplicació 
En el punt 4 de l'article 5 del Reial Decret 1627/1997 es manté pel sector de la construcció la 
necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com una despesa afegida a l'Estudi de 
Seguretat i Salut i, per tant, incorporat al Projecte. 

El pressupost per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut haurà de quantificar el 
conjunt de despeses previstes, tant pel que fa a la suma total com a la valoració unitària 
d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Només hi podran 
figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollits en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificats o substituïts per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 
de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que no suposi 
una disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat 
i Salut. A aquests efectes, el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut haurà d'anar incorporat 
al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

3.5.2.  Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat i Salut, amb criteris de Seguretat Integrada, hauria d'estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, és 
necessari 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. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/269/1164863.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/269/1164863.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1133321.pdf
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El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció de l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat i Salut. En aquest cas, el sistema proposat és d'un 
pagament fix mensual de l’import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 
nombre de mesos estimats de durada de l'obra. 

3.5.3.  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 mantindran 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, es podrà contemplar la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat i Salut mitjançant els índex o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del Reial Decret 
Legislatiu 2/2002 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

3.5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de 
Seguretat i Salut 

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri del Coordinador de Seguretat i Salut i de la resta de components de la Direcció 
d'Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, comportarà conseqüentment pel Contractista les 
següents Penalitzacions: 

• MOLT LLEU  3% del Benefici Industrial de l'obra contractada 
• LLEU   20% del Benefici Industrial de l'obra contractada 
• GREU   50% del Benefici Industrial de l'obra contractada 
• MOLT GREU  75% el Benefici Industrial de l'obra contractada 
• GRAVÍSSIM Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de 

l'obra contractada + Pèrdua de l'homologació com a 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys 

3.6.  OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 
La propietat està obligada a incloure el present Estudi de Seguretat i Salut com a document 
adjunt del Projecte d'Obra procedint al seu visat en el Col·legi Professional i Organisme 
competent. 

L'Empresa Constructora està obligada a complir les directrius contingudes a l'Estatut de 
Seguretat a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l'anterior i amb els sistemes 
d'execució que la mateixa vulgui utilitzar. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel 
Coordinador prèviament a l'inici de l'obra. Els mitjans de protecció personal estaran 
homologats per organismes competents i, en el cas de no haver-hi existències d’aquests en el 
mercat, s'utilitzaran els més adequats segons el criteri del Comitè de Seguretat i Salut, amb el 
vistiplau del Coordinador. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00543-00589.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00543-00589.pdf
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Per últim, l'Empresa Constructora complirà les estipulacions preventives de l'Estudi i el Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix 
per la seva part o per part dels possibles subcontractistes i treballadors. 

La Direcció facultativa considerarà l'Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant de 
l'execució de l'obra, corresponent al control i a la supervisió de l'execució del Pla de Seguretat i 
Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d'aquest, deixant constància escrita en un 
Llibre d'Incidències. 

En cas de no complir-se les mesures contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut, el 
Coordinador posarà en coneixement de la propietat i dels Organismes competents 
l'incompliment, per part de l'Empresa Constructora, d'aquestes mesures. 

A cada centre de treball de les obres on s'apliqui el present Estudi de Seguretat i Salut hi haurà 
un Llibre d'Incidències. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Contractista o Constructor estarà obligat a 
remetre, en el termini de 24 hores, cadascuna de les còpies als destinataris previstos. 

3.7.  CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equipaments de protecció individual o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil, i es seran rebutjats quan aquest període arribi a la seva fi. 

Quan, per les circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equipament, es reposarà aquest independentment de la durada 
prevista o data d'entrega. 

Tota peça de roba o equipament de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
pel que va ser concebut (per exemple, per accident) serà substituïda immediatament. 

Aquelles peces de roba que, pel seu ús, hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça de roba o equipament de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

3.7.1.  Equipaments de protecció individual 
Qualsevol element de protecció individual s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 i a les 
instruccions complementàries que el desenvolupen (Resolució de 25 d’abril de 1996; BOE núm. 
129, de 28 de maig de 1996). Aquests equipaments tindran la marca "CE". Així mateix, es 
complirà el Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

En els casos en els que no existeixi una Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 

Al magatzem de l'obra es disposarà permanentment d’una reserva d'aquests equipaments de 
protecció de forma que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal sense que es 
pugui produir, raonablement, carència d'ells. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/28/pdfs/A44120-44131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/05/28/pdfs/A18018-18048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/05/28/pdfs/A18018-18048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
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En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació de personal, la vida útil dels 
equipaments, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 

3.7.2.  Equipaments de protecció col·lectiva 
En absència d'homologació específica per l'organisme especialitzat de l'Administració, les 
proteccions col·lectives i resguards de seguretat en talls, màquines i eines, s'ajustaran als 
criteris habituals adoptats al respecte per la Comissió de Seguretat i a les pràctiques més 
comunes. 

En la documentació gràfica es representen les diferents modalitats d'aplicació de proteccions 
col·lectives pels centres de treball i que, en essència, qualitat, missió i eficàcia, s'ajusten a les 
característiques tècniques i filosofia preventiva continguda al respecte a l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Senyal normalitzada de trànsit 

Es col·locarà en tots els llocs de l'obra, o dels seus accessos i entorn, on sigui necessari degut a 
la circulació de vehicles i vianants, d'acord amb el Codi de Circulació i la norma 8.3-IC. 

Senyal normalitzada de seguretat 

Es col·locarà en tots els llocs de l'obra, o dels seus accessos, on sigui necessari advertir de 
riscos, recordar obligacions d'utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o 
informar de la situació de mitjans de seguretat. 

Baranes 

Es col·locaran a les zones de risc de caiguda per desnivell. Estaran formades per tubs rodons 
metàl·lics de rigidesa suficient. Els tubs incorporaran dos ganxos per a la col·locació de les 
baranes superior a una alçada de 90 cm i intermèdia, de tub de 30 mm de diàmetre. Així 
mateix, el balustre disposa d'un escaire on podrà incorporar-se el corresponent sòcol. 

Cordó d'abalisament 

Es col·locarà en els límits de les zones de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda 
per desnivell o per caiguda d'objectes, com a complement a la corresponent protecció 
col·lectiva. 

Si és necessari serà reflectant. 

Jaló de senyalització 

Es col·locarà com a complement del cordó d'abalisament, a les zones on sigui necessari limitar 
el pas. 

Panell direccional normalitzat per a desviació del trànsit 

Es col·locarà on sigui necessari desviar de la seva trajectòria vehicles aliens a l'obra. Les seves 
característiques queden definides a la norma 8.3-IC. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004/01/01/pdfs/A00183-00270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/09/18/pdfs/A28050-28067.pdf


297 

Projecte constructiu de passarel•la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

Tanca metàl·lica autònoma per a contenció de vianants 

Serveix per impedir l’accés a zones de risc potencial. Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
metàl·liques i amb peus drets de recolzament de tal manera que conservin la seva estabilitat. 
Aquestes tanques podran utilitzar-se, ancorades convenientment, per a la protecció de rases i 
pous. 

Marquesina de protecció 

Podran realitzar-se a base de pòrtics, hauran de tenir els peus drets i el capçal a base de 
taulons embridats, fermament subjectats al terreny, i la coberta quallada de taulons. Aquests 
elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de 
llauna). Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure. 

Cables i elements de subjecció 

Tindran suficient resistència com per suportar els esforços als quals puguin estar sotmesos, 
d’acord amb la seva funció protectora. 

Topall per a vehicles 

Es disposaran als límits de zones d’aplec i abocament de material, per impedir bolcaments.  

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons 
clavats al mateix. 

Dispositius de subjecció: tindran suficient resistència com per suportar els esforços als quals 
puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

Regs 

Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols a causa del 
trànsit. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 30 o 300 mA per 
les màquines, depenent del valor de la seva presa de terra. 

La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 
resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, a l’època més seca de l’any. 

Mitjans auxiliars 

Tots aquests mitjans tindran les característiques, disposaran de les proteccions i s’utilitzaran 
d’acord amb les disposicions que assenyali la legislació vigent. 
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Extintors 

Seran els adequats en característiques d’agent extintor i mida segons el tipus d’incendi 
previsible, essent revisats com a mínim cada sis mesos. 

Escales de mà 

Estaran en bon estat d’utilització, seran de longitud suficient per a sobrepassar en 1 metre el 
punt superior de recolzament i estaran proveïdes de sabates antilliscants a la base dels 
muntants. 

Plataformes de treball 

Tindran com a mínim 60 cm d’ample i, les situades a més de 2 m del terra estaran dotades de 
baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu. 

3.8.  CONDICIONS QUE COMPLIRÀ LA MAQUINÀRIA 
Es complirà el que s’indica en el Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball, sobre tot el 
que es refereix a instruccions d’ús, instal·lació i posada en servei, inspeccions i revisions 
periòdiques i regles generals de seguretat. 

3.9.  CONDICIONS TÈCNIQUES D’ÚTILS I EINES 
Tant en la utilització com en la conservació dels útils i eines l’Encarregat d’Obra vetllarà per la 
seva correcta utilització i conservació, exigint als treballadors el compliment de les 
especificacions donades pel fabricant. 

L’Encarregat d’Obra tindrà cura que els útils i les eines s’utilitzin amb les prescripcions de 
seguretat específiques per elles. 

Les eines i útils establerts en les previsions d’aquest Pla pertanyen al grup d’eines i útils 
coneguts i amb experiència en la seva utilització. A aquestes eines i útils se’ls hi han d’aplicar 
les normes generals de caràcter pràctic i de coneixement general vigents segons els criteris 
admesos. 

3.10.  CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS SANITARIS I 
COMUNS 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjador amb les següents característiques: 

• La superfície mínima comuna de vestuaris i serveis higiènics serà d’uns 2 m2 per cada 
operari i l’altura mínima serà de 2,3 metres. 

• Els vestuaris estaran proveïts de bancs o seients i taquilles individuals amb clau, per 
guardar la roba i el calçat. 

• Els serveis higiènics disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, equipat amb sabó cada 
10 empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades. 

• S’equiparan els serveis higiènics amb assecadors d’aire calent o tovalloles de paper 
amb recipients adequats per tirar-les un cop usades. 

http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/11/pdfs/A04017-04019.pdf
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• Hi haurà W.C. amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. 
• Hi haurà un inodor per cada 25 treballadors o fracció d’aquesta xifra. 
• Les dimensions mínimes de les cabines seran d’1 x 1,20 metres de superfície i 2,3 

metres d’alçada. 
• Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran equipades amb 

un tancament interior i penja-robes. 
• Els inodors i urinaris s’instal·laran i es conservaran en correctes condicions de 

desinfecció i funcionament. 
• S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció 

d’aquesta xifra. 
• El terra, les parets i el sostre dels W.C., dutxes, i vestuaris seran continus, llisos i 

impermeables, de tons clars, i amb materials que permetin la neteja amb líquids 
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 

• Tots els elements com aixetes, desaigües i telèfons de les dutxes estaran sempre en 
perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 

• El menjador disposarà de taules i seients, pica per rentar plats, escalfador de menjar, 
calefacció i un recipient per la brossa. 

• L’oficina estarà equipada amb taules de treball que permetin consultar els plànols i 
documents pertinents per l’execució de l’obra i per la realització de qualsevol altre 
treball d’oficina. 

S'organitzarà la recollida i retirada de les escombraries que el personal generi a les 
instal·lacions de l'obra guardant-les en recipients amb tapa. 

Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària per mantenir-los en bones condicions higièniques. 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a les especificacions recollides als articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança 
General de Seguretat i Higiene i als articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la 
Construcció de Vidre i Ceràmica. 

3.11.  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'obra disposarà d'un Tècnic de Seguretat i Salut a temps parcial. La seva funció serà la de 
prevenció dels riscos que puguin presentar-se durant l'execució de les diferents tasques i 
treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, 
investigarà les causes dels possibles accidents que puguin esdevenir per tal de modificar els 
condicionats que els hagin produït i evitar que es repeteixin. 

3.12.  SERVEIS MÈDICS, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
El contractista haurà de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat, segons el 
Reglament dels Serveis de Prevenció en les obres de construcció. 

Tots els operaris que treballin a l'obra objecte d'aquest contracte hauran de passar un 
reconeixement mèdic previ a la seva admissió. 

http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/09/05/pdfs/A14624-14625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/09/05/pdfs/A14624-14625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
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La farmaciola es trobarà en un local net i adequat i estarà senyalitzada convenientment. La 
farmaciola estarà tancada però no amb clau per tal de no dificultar l'accés al material en cas 
d'urgència. 

En qualsevol cas, el contingut mínim i els mitjans amb els que ha de comptar la farmaciola serà 
el previst al Reial Decret pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
el treball. 

La persona encarregada habitualment del seu ús reposarà, immediatament, el material 
utilitzat. A més, es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que fos 
necessari. 

Es complirà amb l'article 43 de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, Ordre 
Ministerial de 9 de març de 1971. 

3.13.  REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 
EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

3.13.1.  Vigilant de Seguretat 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i 
Salut en el Treball. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu càrrec les tasques següents: 

• Promoure l'interès i cooperació dels operaris pel que fa a la Seguretat i Salut. 
• Comunicar per ordre jeràrquic o, si s'escau, directament a l'empresari, les situacions 

de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, 
segons el seu parer, haurien de disposar-se. 

• Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 
eines i processos laborals a l'empresa, i comunicar a l'empresari l'existència de riscos 
que puguin afectar la vida i la salut dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades 
en pràctica les mesures oportunes de prevenció. 

• Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als 
accidentats i proveir el que fos necessari perquè rebin la immediata assistència 
sanitària que la situació o estat dels mateixos pugui requerir. 

3.13.2.  Comitè de Seguretat i Salut 
El Contractista complirà les condicions imposades a la Llei de prevenció de Riscos Laborals 
31/1995, que regula la constitució, composició i funcions dels Comitès de Seguretat i Salut, o 
bé marcades en el Conveni Col·lectiu Provincial, constituint en cas necessari el corresponent 
Comitè de Seguretat i Salut amb les seves atribucions específiques. 

3.14.  INFORMACIÓ I FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 
Tots els operaris rebran, a l'ingressar a l'obra, una exposició detallada dels mitjans de treball i 
dels riscos que puguin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i 
protecció que hagin d'utilitzar. 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1164863&type=01
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S'impartiran, a tots els treballadors, un total de cinc hores lectives de Seguretat i Salut en el 
treball. En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat i de les mesures 
d'Higiene, se'ls hi ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, 
que han d'establir-se en el tall al que estiguin adscrits, així com en els confrontants. Cada 
vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 

Aquestes xerrades s'organitzaran amb el recolzament del Servei de Prevenció de l'Empresa i 
del Departament de Prevenció de la Mútua d'Accidents de Treball. 

El contractista garantirà i, conseqüentment, es farà responsable de la seva omissió, que tots 
els treballadors i personal que es trobin a l'obra coneguin adequadament totes les normes de 
seguretat que siguin d'aplicació. 

Així mateix, s'organitzarà un Curs de Primer Auxilis en obra que impartirà un ATS de la Mútua 
d'Accidents de Treball. El contractista escollirà els operaris més idonis als quals se'ls hi 
impartiran aquests cursets especials de socorrisme i primers auxilis, formant monitors de 
seguretat o socorristes. 

Amb cartells degudament senyalitzats i, si fos possible, mitjançant cartrons individuals 
repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas d'accident. 

Per el compliment d'aquesta funció, en els cartells o en els cartrons individuals repartits es 
trobaran les dades següents: 

• Direcció i telèfon del Centre Mèdic més proper, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital 
o Ambulatori. 

• Telèfon dels serveis més pròxims d'ambulàncies. 
• S'indicarà que, quan es decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà 

d'advertir-se telefònicament al Centre de la imminent arribada de l'accidentat. 

3.15.  ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT 
En cas d'accident laboral s'emetrà l’Informe d'Accident de Treball de la Mútua d'Accidents de 
Treball. Posteriorment, s'enviarà complimentat l'Informe Tècnic d'Accident/Incident de 
l'empresa al Departament de Seguretat i Higiene de l'empresa constructora, el qual 
s'encarregarà de la investigació del mateix i establirà les mesures correctores per tal d'evitar la 
seva repetició. 

3.16.  ÍNDEXS ESTADÍSTICS 
Es calcularan els Índexs d'Incidència, Freqüència i Gravetat. En conseqüència amb l'anterior es 
complimentarà el full d'Estadística d'Accidents amb Baixa, amb la finalitat de calcular el Índexs 
esmentats. 
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3.17.  LLISTA DE CONTROL DE SEGURETAT DE L'OBRA 

3.17.1.  Mesures generals 

3.17.1.1.  Compliment dels Reials Decrets 

• Estudi de Seguretat 
• Pla de Seguretat 
• Acta d'Aprovació 
• Informe (Oficina de Supervisió de Projectes) 
• Llibre d'Incidències tramitat 
• Còpia a D.P.T 
• Còpia en Obra 
• Carpeta de Seguretat (compliment de la documentació del Pla) 

3.17.1.2.  Serveis preventius 

• Delegat de Prevenció 
• Comitè de Seguretat i Salut 
• Personal amb dedicació a tasques de prevenció de riscos en obra 

3.17.1.3.  Instal·lacions provisionals d'obra 

• Vestuari (taquilles, bancs, penja-robes, radiador) 
• Serveis higiènics (W.C. / 25, dutxa / 10, Lavabo / 10, mirall, escalfador d'aigua, sabó, 

paper higiènic) 
• Menjador (escalfador de menjar / 15, pica amb una aixeta / 10, cubell d'escombraries 

amb tapa) 
• Neteja de les instal·lacions 
• Adhesius d'identificació d'instal·lacions provisionals (menjador, magatzem, vestuari, 

lavabos, oficina) 

3.17.1.4.  Primers auxilis 

• Farmaciola amb la corresponent senyalització 
• Telèfons i direccions d'urgència 
• Instruccions per l'assistència a accidentats i itinerari d'evacuació 

3.17.1.5.  Imatge d'empresa 

• Tancat d'obra adequat (mínim 2 metres i no desplaçable) 
• Accessos a obra (personal i maquinària) 
• Intercomunicació 
• Senyalització general d'obra 
• Adhesius de seguretat per zones de risc 
• Ordre i neteja 
• Cartells d'empresa 
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3.17.2.  Instal·lacions elèctriques 

3.17.2.1.  Grup electrogen 

• Senyal de risc elèctric 
• Protecció de les parts mòbils 
• Presa de terra (conductor de protecció del grup) 
• Connexió del neutre a terra 

3.17.2.2.  Quadre general 

• Senyal de risc elèctric 
• Protecció d'intempèrie 
• Interruptor general de tall (omnipolar) 
• Magnetotèrmic / fusible 
• Interruptor automàtic diferencial de força (30 o 300 mA) 
• Interruptor automàtic diferencial d'enllumenat (30 mA) 
• Presa de terra (conductor de protecció del quadre) 
• Protecció de les parts actives en tensió 
• Bases d'endoll homologades 

3.17.2.3.  Quadres auxiliars 

• Senyal de risc elèctric 
• Protecció d'intempèrie 
• Magnetotèrmic / fusible 
• Interruptor automàtic diferencial de força (30 o 300 mA) 
• Interruptor automàtic diferencial d'enllumenat (30 mA) 
• Presa de terra (conductor de protecció del quadre) 
• Protecció de les parts actives en tensió 
• Bases d'endoll homologades 

3.17.2.4.  Línies de subministrament (de carrer a quadre general) 

• Interferències amb línies d'alta / baixa tensió aèries o soterrades 

3.17.2.5.  Línies de distribució (de quadre general a quadres auxiliars, 
màquines, etc.) 

• Connexions a quadres i màquines mitjançant petaques d'intempèrie 
• Allargadors mitjançant petaques d'intempèrie o degudament protegits 
• Línies protegides (aèries o soterrades) en zones de pas de vehicles o maquinària 
• Línies sense repèls o defectes importants a la funda protectora 
• Línies en zones d'aplec del taller de ferralla ben canalitzades o degudament protegides 
• Línies en zones no entollades 
• Línies canalitzades per paraments verticals en superfície o suspeses dels mateixos 

paraments 
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3.17.3.  Equips de protecció individual ("CE") 

• Protecció del cap 
• Protecció dels ulls 
• Protecció auditiva 
• Protecció de les vies respiratòries 
• Protecció de les extremitats inferiors 
• Protecció de les extremitats superiors 
• Protecció contra caigudes 
• Roba de treball 

3.17.4.  Excavacions 

• Influència dels agents atmosfèrics (humitat, sequedat, gel o desgel) 
• Sobrecàrregues: 

o En vores d'excavació (runes o materials) 
o Proximitat de vies de comunicació (trànsit) 
o Trepidació d'eines (poden afavorir els enfonsaments) 
o Edificis confrontants (testimonis) 

• Front de treball sanejat (per evitar despreniments) 
• Protecció de les vores d'excavació (caigudes) 
• Presència de conduccions (aigua, sanejament, gas, electricitat i telefonia) 
• Accés als talls (escales) 
• Enllumenat (tensió de seguretat 24 V) 
• Talussos o apuntalaments 
• Senyalització d'excavació 

3.17.5.  Mitjans auxiliars i de seguretat 

3.17.5.1.  Plataformes de treball (castellet per formigonar) 

• Estructura de la plataforma 
o L'alçada de la plataforma al terra no superarà en tres vegades el costat més 

petit H/L<3  
o Superfície de recolzament resistent recorrent si fos necessari a taulons de 

repartiment  
o Les rodes disposaran de dispositius de bloqueig i, en cas contrari, s'encunyaran 

pels dos costats  
o Verticalitat del conjunt  
o El desplaçament es realitzarà sense persones a sobre d'ella 

• Instal·lació de la plataforma 
o S'utilitzarà castellet de formigonat enlloc d'escala portàtil pel formigonat de 

pilars 
o Es situarà perpendicularment a un dels diàmetres del pilar, en la posició més 

favorable 
o Convenientment travada 
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o L'ascens i descens de la plataforma es realitzarà mitjançant escala metàl·lica 
soldada als suports 

o No s'utilitzaran escales portàtils ni bastides de cavallets sobre d'aquestes 
plataformes 

• Protecció de la plataforma 
o A més de 2 metres estaran protegides en tot el seu contorn per baranes i 

sòcols 
o El pis serà antilliscant i estarà lliure d'obstacles 
o Estarà quallada de taulons tota la superfície 
o Convenientment subjectada 

3.17.5.2.  Escales portàtils 

• Estructura de l'escala 
o Fusta: els muntants seran de fusta escairada i d'una sola peça sense 

deformacions; esglaons encadellats i no només clavats; vernís sense pintura; 
es prohibeix l'empalmament de dues escales 

o Metàl·liques: pintura antioxidant; no es realitzaran empalmaments soldats als 
muntants 

• Instal·lació de l'escala 
o Sabates antilliscants 
o Ancoratge a la part superior 
o Superar en 1 metre el punt superior de recolzament 
o Recolzar en element sòlid i resistent 
o Inclinació aproximada de 75º 
o No es col·locaran al costat de portes mòbils o zones de pas 
o Les escales de tisora han de tenir topalls de seguretat d'obertura i cadena o 

cable que impedeixi la seva obertura 
o No s'utilitzaran com a cavallets de suport de plataformes de treball 

• Utilització de l'escala 
o Les escales de mà simples no s'utilitzaran per alçades superiors a 5 metres 
o Les escales de mà reforçades en el seu centre no seran utilitzades per alçades 

superiors a 7 metres 
o Per alçades superiors a 7 metres s'utilitzaran escales telescòpiques o un altre 

sistema alternatiu de bastida o plataforma 
o L'ascens i el descens es farà sempre mirant a l'escala 
o No s'utilitzarà per dos o més treballadors a la vegada 
o Es prohibeix transportar sobre les escales pesos superiors als 25 kg 
o S'ha d'utilitzar caixa portaeines pel transport d'útils o eines de treball 
o No es treballarà a les proximitats de línies elèctriques d'alta i baixa tensió 

3.17.5.3.  Marquesines de protecció 

• Protecció a tercers 
o S'instal·larà marquesina a tota la zona de vianants per evitar caiguda 

d'objectes a vianants 
o Tancat que impedeixi l'accés a persones alienes a l'obra 
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3.17.5.4.  Baranes 

• A qualsevol lloc de risc de caiguda a diferent nivell (passarel·la, rampes i escales) 

3.17.6.  Maquinària d'elevació 

3.17.6.1.  Grua (ITC MIE AEM2) 

• Dispositius que evitin interferències (grues o obstacles) 
• Topall de la grua sobre el carril 
• Senyalització de càrrega màxima en ploma 
• Pestell de seguretat del ganxo 
• Cables fixadors en ploma o contra ploma 
• Anells de seguretat en torre i/o amb cable fixador 
• Protecció de les transmissions accessibles 
• Protecció a la intempèrie del quadre elèctric de maniobra 
• Enrotllat del cable elèctric d'alimentació 
• Conductor de protecció de la grua (presa de terra) 
• Presa de terra dels carrils de la grua 
• Llibre de manteniment i revisions periòdiques 

3.17.7.  Maquinària pel moviment de terres i transport 

3.17.7.1.  Retroexcavadora 

• Cabina de seguretat ROPS_ o FOPS_ 
• Cabina insonoritzada i climatitzada 
• Cadira antivibratòria 
• Resguard de parts mòbils 
• Esglaons antilliscants en accessos 
• Dispositiu d'home – mort 
• Senyalització òptica i acústica de marxa enrere 
• Extintor 
• Miralls retrovisors 
• Llibre de manteniment 
• Cinturó de seguretat 

3.17.7.2.  Compactadora 

• Cabina de seguretat ROPS_ 
• Cabina insonoritzada i climatitzada 
• Cadira antivibratòria 
• Resguard de parts mòbils 
• Esglaons antilliscants en accessos 
• Dispositiu d'home – mort 
• Senyalització òptica i acústica de marxa enrere 
• Extintor 
• Miralls retrovisors 
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• Llibre de manteniment 
• Cinturó de seguretat 

3.17.7.3.  Camió 

• Protecció de la cabina 
• Resguard parts mòbils 
• Esglaons antilliscants d'accés a la cabina 
• Extintor 
• Cinturó de seguretat 

3.17.8.  Maquinària per fonamentacions i estructures 

3.17.8.1.  Formigonera de càrrega automàtica 

• Resguard de parts mòbils 
• Control d'aturada d'emergència 
• Conductor de protecció (presa de terra) 

3.17.8.2.  Formigonera elèctrica portàtil 

• Resguard de parts mòbils 
• Conductor de protecció (presa de terra) 
• Interruptor exterior d'intempèrie 

3.17.8.3.  Formigonera de gasoil portàtil 

• Resguard de parts mòbils 

3.17.8.4.  Bomba de formigonat 

• Fixació sòlida de la canonada 
• Control de la boca de vessament 
• Pressió dels manòmetres 
• Dispositiu de recollida de la bola (neteja de la canonada) 

3.17.8.5.  Serra radial 

• Carcassa de protecció del disc 
• Resguard de parts mòbils 
• Fulla de tall divisòria 
• Conductor de protecció (presa de terra) 
• Interruptor exterior d'intempèrie 

3.17.8.6.  Compressor elèctric 

• Resguard de parts mòbils 
• Conductor de protecció (presa de terra) 

3.17.8.7.  Compressor de gasoil 

• Resguard de parts mòbils 
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• Carcassa d'aïllament – absorció del soroll 

3.17.8.8.  Vibrador elèctric 

• Conductor de protecció (presa de terra) 

3.17.8.9.  Grup de soldadura elèctrica 

• Resguard de parts accessibles en tensió 
• Aïllament de cables d'alimentació 
• Conductor de protecció (presa de terra) 
• Acotació de les zones d'influència del lloc de treball 

3.17.8.10.  Grup de soldadura oxiacetilènica 

• Amarratge i posició d'ampolles treballant 
• Amarratge i emmagatzematge d'ampolles 
• Etiquetatge d'ampolles 
• Manòmetre de pressió de les ampolles treballant 
• Vàlvula antiretrocés 
• Manteniment de mànegues 

 

 

Barcelona, juliol de 2012 

L’Enginyer Autor del Projecte 

 

Sgt.: Ivan Deiros Quintanilla 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 01 Instal·lacions provisionals d'obra

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris

2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.

125,93 8,000 1.007,44

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -

45)

2 HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elèc. 101,21 4,000 404,84

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 (P - 46)

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador

4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

110,41 4,000 441,64

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 (P - 47)

4 HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions 19,44 100,000 1.944,00

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 61)

5 HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 114,45 2,000 228,90

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 58)

6 IQU15221 mes Llog. mòd.pref.oficina 6x2,3m,paret plafó acer lacat+aïllament

poliuretà

165,79 4,000 663,16

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de

6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,

paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 63)

7 IQU16221 u Trans.+muntatge mòd.pref.oficina 6x2,3m,paret plafó acer

lacat+aïllament poliuretà

122,55 1,000 122,55

Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a

obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de

poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació

elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de

protecció (P - 64)

8 HJA26321 u Escalf.acumulador elèc.100l,acer esmalt.,750-1500W,preu

alt,col.vert.fix.mural+connec.+desmunt.inc.

322,81 2,000 645,62

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer

esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició

vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

(P - 43)

9 HJ7127D1 u Dipòsit prism.+ tapa,polièst.reforç.,500l,instal.+desm. 155,29 2,000 310,58

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

10 HJ723101 u Mecanisme

silenc.aliment.p/dipòsit,p/flot.,fix.+connec.,1/2´´,desmunt.inc.

14,03 2,000 28,06

Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per

flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el

desmuntatge inclòs (P - 42)

euros
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11 HQU2E001 u Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs 89,67 1,000 89,67

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 54)

12 HQU2QJ02 u Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs 186,14 1,000 186,14

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 57)

13 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs 58,34 10,000 583,40

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

14 HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs 114,81 1,000 114,81

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 52)

15 HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs 1,91 15,000 28,65

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

16 HQU27502 u Taula fusta,p/6pers.,col.+desmunt.inclòs 18,75 2,000 37,50

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 51)

17 HQU25201 u Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs 14,79 4,000 59,16

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 50)

18 HQU2D102 u Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs 55,36 1,000 55,36

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 53)

19 HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs 54,88 2,000 109,76

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

20 HQU21301 u Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit tauler fusta 47,59 2,000 95,18

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 48)

21 HE732402 u Radiador infraroigs,230V,E=1000W,inst.+desm. 73,27 3,000 219,81

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W

de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

22 HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 45,61 4,000 182,44

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

TOTAL Capítol 01.01 7.558,67

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 02 Senyalitzacions

1 HBBAF007 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

neg.,cost.major 10cm,cartell explic

31,02 4,000 124,08

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2 HBBAA005 u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma

circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°

34,67 8,000 277,36

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 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 33)

euros
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3 HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc

s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.maj

27,48 3,000 82,44

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 (P - 34)

4 HBB11111 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt. 51,35 3,000 154,05

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

5 HBC1E001 u Cadena delimitació z.perill,baules poliet.verm+blanc

altern.,suport/5m,desm.

3,46 30,000 103,80

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 (P - 36)

TOTAL Capítol 01.02 741,73

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 03 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,93 10,000 59,30

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

2 H1465277 u Parella botesbaixes,seguretat

industrial,p/encofrador,resist.humit.,pell rectif.,punt.metàl.,sola an

25,83 10,000 258,30

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al

taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

(P - 11)

3 H1461122 u Parella botes aigua,PVC,mitja canya,plantill./punte.met. 11,34 5,000 56,70

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 10)

4 H1472202 u Cinturó suspe.,cl.B,polièst+ferr.estamp.arne.subj. 157,52 5,000 787,60

Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a

les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 12)

5 H147N000 u Faixa prot.dorslumbar 23,51 10,000 235,10

Faixa de protecció dorslumbar (P - 13)

6 H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,99 5,000 29,95

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7 H1423230 u Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc 5,07 5,000 25,35

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D

foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN

169 (P - 3)

8 H1457520 u Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb. 10,91 10,000 109,10

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de

PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit

hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats

segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)

9 H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió

màx.500V

21,20 5,000 106,00

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

euros
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logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 9)

10 H145D002 u Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 6,10 1,000 6,10

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius

nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

11 H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV

vul.g=1,35mm,visor inactínic

8,15 4,000 32,60

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

12 H1483132 u Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat. 7,50 20,000 150,00

Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 14)

13 H1484110 u Samarreta treball,cotó 2,20 20,000 44,00

Samarreta de treball, de cotó (P - 15)

14 H14899A0 u Jaqueta treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó (100%)butxaques 13,88 4,000 55,52

Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó

(100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 i UNE-EN 348 (P - 18)

15 H1489690 u Jaqueta treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,trama

240,butxaques

13,09 10,000 130,90

Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN

340 (P - 17)

16 H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 5,49 10,000 54,90

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 16)

17 H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,77 10,000 7,70

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 6)

18 H1432012 u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll 18,51 5,000 92,55

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

TOTAL Capítol 01.03 2.241,67

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 04 Proteccions col·lectives

1 H6AA2111 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla

90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.

3,05 180,000 549,00

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

2 H1521431 m Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant

metàl·lic+mordas.p/sostre,desmunt.inclò

6,58 200,000 1.316,00

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de

tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa

per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

3 H1511015 m2 Protec.+xarxa segur. horitz. sota bigues viaduc./ponts,ancorada

sup.met.,desm. inclòs

11,34 500,000 5.670,00

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P

euros



Pressupost

PRESSUPOST Data: 13/07/12 Pàg.: 5

- 19)

4 H15B3003 u Escala port.dielèc.,FV,llarg.=3,2m 231,77 2,000 463,54

Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 26)

5 H152J105 m Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs 5,66 100,000 566,00

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i

amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

6 HG4242JD u Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,mu

nt.perf.DIN+desmunt.

131,60 3,000 394,80

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 38)

7 HG4243JD u Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,mun

t.perf.DIN+desmunt.

114,90 2,000 229,80

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 39)

8 HGD1222E u Piqueta connex.terra acer,

300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.,desm.

25,41 2,000 50,82

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300

µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,

clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

9 H152E801 m Línia vert.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm. 8,63 20,000 172,60

Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de

seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu

anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 22)

10 H1534001 u Bolet vermell p/protecció extrem armadures 0,23 500,000 115,00

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 (P - 25)

11 HRE22100 u Protecció tronc perím.=95-125cm,estruct.fusta,h>=2m 37,90 5,000 189,50

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i

125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m

d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,

amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

12 H152KBD1 u Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer

corrug.D=20mm,anc.terreny llarg.=1,8m,desmunt

22,89 5,000 114,45

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i

piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al

terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

13 H15275A1 m Plataforma a=1m,base/sòc.planxa acer,h=1m,desm. 8,38 20,000 167,60

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer

gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i

baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i

intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 21)

TOTAL Capítol 01.04 9.999,11

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 05 Mesures preventives

euros
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1 HQUAM000 u Reconeixement med. 35,25 10,000 352,50

Reconeixement mèdic (P - 59)

2 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 201,25 2,000 402,50

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 60)

3 H16F1004 h Formació Seg.Salut 19,44 100,000 1.944,00

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

29)

4 H16F1003 u Reunió comitè S/S 6 pers. 139,50 2,000 279,00

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

28)

5 H16F1005 u Assist.reunió SiS 23,02 2,000 46,04

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 30)

6 H16C6008 u Detector inst/serv. portàt. 1.811,17 1,000 1.811,17

Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil (P - 27)

TOTAL Capítol 01.05 4.835,21

euros
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Instal·lacions provisionals d'obra 7.558,67

Capítol 01.02  Senyalitzacions 741,73

Capítol 01.03  Proteccions individuals 2.241,67

Capítol 01.04  Proteccions col·lectives 9.999,11

Capítol 01.05  Mesures preventives 4.835,21

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 25.376,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.376,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 25.376,39

25.376,39

euros
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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1.  OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL 
Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l’obra, és 
necessari definir i programar una sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han 
de servir de base al Pla d’Autocontrol de Qualitat del contractista, constituint el nivell mínim 
exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de 
la Direcció d’Execució de l’Obra. 

A l’inici de l’obra, la Direcció d’Execució de l’Obra estudiarà el Pla d’Autocontrol del 
Contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les 
necessitats reals de l’obra.  

En conseqüència, el Pla d’Autocontrol de Qualitat ha de ser un document viu, que permeti la 
seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. En el control de qualitat de qualsevol obra cal 
distingir entre el control dels materials i el dels processos d’execució, incloent dins d’aquest 
darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. 

La qualitat final es veu condicionada tant pels processos d’execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques 
bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. 
És per això que aquest Pla se centrarà, fonamentalment, en el control dels processos 
d’execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no 
requereixen de l'actuació d’una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible 
que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

1.2.  INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D’ORGANITZACIÓ 
DELS CONTRACTISTES 

A l’hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no 
es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes 
d’organització interna d’assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 
potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 

Atès que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, el Pla de Control aprofita l’estructuració que allà es defineix 
per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es 
tracta de provocar una continuïtat necessària entre el Pla de Control de projecte i el Pla 
d’Autocontrol (o Pla de Qualitat) del Contractista, que deixi clara l’assumpció dels criteris del 
projecte en el document de la contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una 
empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa i, per tant, es 
poden trobar notables diferències entre unes i altres.  

http://www.iso.org/iso/iso_9000
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Per tal de poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta 
imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 
l’etiqueta de presentació. 

La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i 
encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat 
entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient per 
plantejar un anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació una breu descripció dels apartats en 
que s’acostumen a estructurar els Plans de Qualitat dels Contractistes, destacant aquells on 
s’incideix en aquest Pla de Control: 

• Descripció de l’obra: el Pla de Qualitat comença explicant les característiques generals 
de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la 
qualitat de l’obra. 

• Relació d’activitats que es controlen: cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot 
portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és 
realment important per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden 
provocar desencís i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del Pla 
de Control de projecte es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran 
de ser considerades en el Pla de Qualitat del Contractista. 

• Organització de l’obra: organigrama on es detallen les persones que hi intervindran 
(fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot 
acompanyar d’un registre de signatures. S’hauria de fer extensiu al personal de les 
empreses subcontractades. 

• Revisió del projecte: llistat dels problemes que s’hagin pogut detectar (coherència de 
documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.). Tenir constància 
dels possibles problemes amb temps suficient per al seu anàlisi és fonamental en la 
qualitat final de l’obra. 

• Control de documents: relació dels documents aplicables al projecte controlant les 
versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El Pla de Control 
de projecte ha de ser un d’aquests documents. 

• Recull dels procediments d’execució de les activitats que es controlen: aquests 
procediments han ser compatibles amb el Plec de Condicions del projecte. Cal advertir 
que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el 
document i que, en molts casos, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que 
sigui específic per l’obra concreta. 

• Compres i recepció de materials: aquest apartat inclou normalment la definició del 
proveïdor dins d’una relació d’industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, 
és a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A 
banda d’això, es redacten les especificacions de compres que són un recull de les 
condicions tècniques que s'han d’exigir al material concret i es detallen les operacions 
de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions 
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visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el 
Pla d’Assaigs de Recepció, haurà d’estar d’acord amb el contingut del Pla de Control de 
projecte en el seu apartat de control de materials.  
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que 
consisteix en deixar constància documental de la destinació física (parts concretes de 
l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i 
per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a 
l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a d’altres materials. 

• Programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions 
d’execució de les activitats que es controlen: s’indiquen les inspeccions (o assaigs) 
que s'han de realitzar, documents o normatives que s’han de tenir en compte, 
freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d’espera 
o avís i els criteris d’acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com a punt 
d’espera o avís atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el 
resultat de la mateixa (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent 
(punt d’avís). 

• Fitxes d’execució que desenvolupen el programa de punts d’inspecció anterior: es 
tracta de sectoritzar l’obra per tal d’establir la relació entre els resultats de les 
inspeccions i la part d’obra afectada. La fitxa d’execució és el resultat d’aplicar un 
PPI/PA a un sector determinat. 

• Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”: quan una inspecció resulta 
no acceptable s’aixeca una no conformitat que pot ser poc important (de correcció 
immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 
constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

El Pla de Qualitat es completa amb llistats de calibratge d’aparells, programació de compres de 
materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i 
subcontractistes, etc. 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el Pla de Qualitat de l’empresa constructora ha 
de ser una eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil 
recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes i tenir la clara voluntat 
d’utilitzar-lo com una dada més del funcionament de l’obra que, naturalment, haurà de ser 
contrastada amb la supervisió directa del director d’execució. 

2.  CONTROL DE MATERIALS 
Per cadascun dels materials utilitzats en l’obra cal garantir una sèrie de paràmetres de qualitat. 
La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents maneres: 

• Presentació de la Marca de Qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 
confondre aquest concepte amb el Certificat de Qualitat de l’empresa fabricant, que és 
un reconeixement centrat en la seva gestió. La Marca de Qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 
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• Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l’obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la Direcció d’Execució de l’Obra. No s’han d’acceptar 
resultats d’assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

• Realització d’assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant 
la seva execució. 

Per la major part dels materials que intervenen a l’obra es considera suficient qualsevol de les 
tres justificacions de qualitat, acompanyades d’una inspecció visual de recepció realitzada per 
un tècnic competent. Pels altres casos serà obligatòria la realització d’una campanya específica 
d’assaigs per part d’un laboratori acreditat.  

Com a norma general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els 
resultats hagin estats expressament acceptats per la Direcció d’Execució de l’Obra. Aquests 
documents acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al document Estat de Dimensions i 
Característiques de l’obra executada, de final d’obra. 

Si, per raons d’urgència, cal utilitzar a l’obra un material que no ha estat degudament rebut, 
per exemple per estar pendent de la presentació dels resultats d’assaig, caldrà obligatòriament 
una acceptació provisional de la Direcció d’Execució de l’Obra i un seguiment estricte, per part 
del contractista, de la destinació final d’aquest material a l’obra (traçabilitat). 

3.  CONTROL D’EXECUCIÓ 
El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les 
proves finals d’acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del Pla d’Autocontrol de Qualitat 
que aplicarà a l’obra i que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de 
les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el Pla d’Autocontrol de Qualitat no es podrà 
redactar totalment en aquest moment. Allà on, per falta de dades o nivell de definició, no es 
puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al nivell de detall suficient 
que permeti el seu desenvolupament posterior. El Pla d’Autocontrol de Qualitat és, doncs, un 
document viu capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent 
en el transcurs de la seva execució. 
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El Pla d’Autocontrol del Contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats 
de control: 

• Fonaments 
• Estructura de formigó armat 
• Estructura metàl·lica 
• Acabats 
• Instal·lació elèctrica 

Dins de l'anomenat Pla de Qualitat, el Contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 
procediment d’execució i el programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d’operacions de control que el contractista 
realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. 

De cada operació de control s’indicarà: 

• Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d'un pilar, etc. 
• Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, 

etc. 
• Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE-08, 

etc. 
• Responsable de realitzar la inspecció o l’assaig: cap d’obra, encarregat, Direcció 

d’Execució de l’Obra, laboratori, etc. 
• Criteris d’acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt de control és un punt d’espera o avís, es a dir, si l'execució de 
l’activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau 
o hagi estat informat, respectivament. 

En la fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció sobre un element 
concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l’obra, i de manera 
consensuada amb la Direcció d’Execució de l’Obra, s’establirà una sectorització de l’obra que 
assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S’establiran també els 
procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la 
sistemàtica que disposi el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s’anirà generant durant l’execució de l’obra, quedarà arxivada 
i formarà part del document Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada, de 
final d’obra. 
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4.  PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
Al pressupost general de l'obra s'ha definit una partida alçada destinada al Control de Qualitat 
de l'obra i valorada en 3.500,00 €, que representa, aproximadament l'1,0% del pressupost 
d’execució material de l’obra. 

5.  LLISTAT DE CONTROLS 
A continuació es descriuen els controls que s'han de portar a terme sobre els materials a fi de 
complir el Decret 375/1988 sobre control de qualitat de l'edificació (DOGC núm. 1086, 28 de 
desembre de 1988). 

5.1.  FORMIGÓ 

5.1.1.  Control de materials 

5.1.1.1.  Condicions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.  

Subministrament: En camions formigonera.  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

• Nom de la central que ha elaborat el formigó 
• Data de lliurament i número de sèrie del full 
• Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
• Especificacions del formigó: 

o Resistència característica 
o Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
o Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
o Consistència i relació màxima aigua/ciment 
o Mida màxima del granulat 
o Tipus d'additiu segons UNE-EN 934-2:2010 

• Quantitat de formigó de la càrrega 
• Hora de càrrega del camió 
• Identificació del camió 
• Hora límit per a utilitzar el formigó  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=28490&type=01
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045355&pdf=
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5.1.1.2.  Control de la qualitat del formigó 

No és necessari el control de recepció en obra dels materials components del formigó ja que el 
formigó prové de central pastadora i aquesta ja certifica la bona qualitat d'aquests. 

La consistència del formigó haurà de complir amb l'establerta en el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars. 

La mesura de la consistència es determinarà mitjançant el Con d'Abrams cada vegada que es 
realitzi una proveta per controlar la seva resistència o cada vegada que doni l'ordre la Direcció 
d'Obra. 

El control que s'exerceix és de tipus estadístic. 

El control es farà mitjançant lots (Article 86.5) de la EHE-08: 

 
Estructures amb 

elements comprimits 
Estructures sotmeses a 

flexió 
Elements massius 

Volum de formigó 100 m3 100 m3 100 m3 

Temps de formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 500 m3 1000 m3 - 

Número de plantes 2 2 - 

 

Cada lot estarà format per un cert nombre de pastades: 

Resistència característica fck 
Formigons amb distintius de 

qualitat oficialment 
reconeguts 

Altres casos 

fck < 30 MPa N ≥ 1 N ≥ 3 

35 ≤ fck ≤ 50 MPa N ≥ 1 N ≥ 4 

fck > 50 MPa N ≥ 2 N ≥ 6 

 

5.1.2.  Control d'execució 

5.1.2.1.  Operacions de control 

• Aprovació del pla de formigonat presentat pel Contractista. 
• Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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• Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. 

• Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, 
abans de formigonar. 

• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals.  

• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

5.1.2.2.  Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la Direcció d'Obra. 

5.1.2.3.  Condicions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que ha de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
ha de dur a terme per la bona col·locació del formigó. Al pla hi ha de constar: 

• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a 
utilitzar en cada unitat.  

• Forma de tractament de les juntes de formigonat. 

Per a cada unitat hi ha de constar:  

• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, canaleta, abocament directe, 
etc.). 

• Característiques dels mitjans mecànics. 
• Personal. 
• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 
• Seqüència d'ompliment dels motlles. 
• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
• Sistema de curat del formigó. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0ºC. Si la superfície 
sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la Direcció d'Execució d'Obra, un cop hagi 
revisat la posició de les armadures i dels elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i 
costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 

Pel que fa als abocaments amb bomba, la Direcció d'Obra ha d'aprovar la instal·lació del 
bombeig prèviament al formigonat.  
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El Contractista ha de mantenir, als talls de treball, un superfluïdificant, assajat prèviament, per 
afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. 
La Direcció d'Obra pot refusar un camió que presenti aquest defecte o bé pot obligar al 
Contractista a utilitzar el superfluïdificant sense percebre cap abonament. 

No pot transcórrer més d'una hora des de la fabricació del formigó fins al formigonat, a menys 
que la Direcció d'Obra ho cregui convenient aplicant mitjans que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

La temperatura per a formigonar serà d’entre 5ºC i 40ºC. El formigonat s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0ºC. Fora 
d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la Direcció 
d'Obra. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra per a poder 
verificar la resistència real que pot assolir el formigó. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la Direcció d'Execució d'Obra. 

En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de formigonat 
han de ser aprovats per la Direcció d'Obra abans del formigonat del junt. En tornar a iniciar el 
formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de 
formigonar el junt s'ha d'humitejar. Quan la interrupció hagi estat superior a 48 hores s'ha de 
recobrir el junt amb resina epoxi.  

La compactació s'ha de fer per vibració. El procés de vibració ha de fer-se més intens a les 
zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a arribar a un 
junt adequat. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat ni el seu 
anivellament. 

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de 
la Direcció d'Obra. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

• 7 dies en temps humit i condicions normals 
• 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.  

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la 
constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials 
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tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens que han 
de complir les especificacions del plec de condicions. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

Si a sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar almenys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació 
Tècnica. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la Direcció d'Obra. L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense 
irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

La posició del centre i vèrtex dels fonaments o de qualsevol punt principal d'una unitat d'obra, 
no ha de diferir de la teòrica en més de 2 cm en qualsevol direcció. 

5.1.2.4.  Interpretació dels resultats 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la Direcció d'Obra podrà 
encarregar assaigs informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre, etc.) sobre el formigó 
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides. 

5.2.  ACER PASSIU 
Les barres que arribaran a obra ja hauran estat certificades, i aleshores només s'haurà de fer 
un control suplementari al de certificació. 

Es realitzaran dues provetes per cada lot sobre les quals: 

• Es comprovarà que la secció equivalent compleixi.  
• A les barres corrugades es comprovarà el ressalt. 
• Es realitzarà després l'assaig de doblat – desdoblat. 

Es realitzaran almenys dues vegades en l'obra els assajos de límit elàstic, càrrega de ruptura i 
allargament i, com a mínim en una proveta de cada diàmetre i tipus d'acer emprat. 



330 

 
Ivan Deiros Quintanilla 

 

 

La comprovació dels solapaments es realitzarà fent l'assaig de tracció i el de doblat – 
desdoblat. 

5.3.  PERFILS D'ACER (GELOSIA METÀL·LICA) 

5.3.1.  Control de materials 

5.3.1.1.  Operacions de control 

• Recepció del certificat de qualitat del material corresponent a cada subministrament. 
• Inspecció visual del material a la seva recepció. 
• Els perfils d'acer laminat es classifiquen en grups afins (mateixa forma, tipus i grau 

d'acer, intervals d'espessor, etc.) segons la norma UNE-36 080. Els lots de control o 
unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí amb un pes màxim de 20 t. Per a 
cada lot es realitzaran els següents assaigs: 

o Assaig de tracció segons UNE-EN ISO 6892-1 (1 proveta). Es determinarà el 
límit elàstic, resistència a tracció i allargament de ruptura. 

o Assaig de doblat segons UNE-EN ISO 7438 (1 proveta). 
o Assaig de resiliència segons UNE-EN ISO 148-1 (3 provetes). 
o Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un 

assaig químic de la composició de l'acer, amb determinació de: 
 Carboni: UNE 7014, UNE 7 331, UNE 7349 
 Fòsfor:  UNE 7029 
 Sofre:  UNE 7019 
 Nitrogen: UNE-EN ISO 4945 
 Silici:  UNE-EN ISO 439 
 Manganès: UNE 7027  

o A criteri de la direcció d'obra es realitzarà a més, l'assaig de duresa Brinell 
(UNE-EN ISO 6506-1). 

• Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les 
peces rebudes.   

• En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-
EN ISO 1461) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes. 

5.3.1.2.  Criteris de presa de mostra 

Les mostres per els assaigs mecànics o químics es prendran de la unitat d'inspecció a l'atzar 
segons UNE-EN ISO 14284, UNE-EN ISO 377. 

5.3.1.3.  Condicions 

• El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del 
perfil. Aquest no ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva 
correcta utilització. 

• La composició química dels acers ha de complir l'especificitat al Codi tècnic de 
l’edificació (SE-A). 

• Els perfils han de portar gravat en relleu la marca comercial, la designació de l'acer i el 
tipus de perfil. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045142&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0037646&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0047532&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000140&PDF=Si
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000219&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000220&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000145&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000142&PDF=Si
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044834&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048210&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0000143&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0038048&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044674&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0044674&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040650&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013223&pdf=
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B601AD05-5935-4C7B-90B7-1933B619460E/95706/6.pdf


331 

Projecte constructiu de passarel·la de vianants 
sobre el ferrocarril al municipi de Cubelles 

 

 

• Han  d'anar acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 

5.3.1.4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment. 

No es podran acceptar perfils que no estiguin garantits i no vagin marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 

Si algun resultat no compleix el prescrit però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com un defecte en la mecanització de la proveta, 
funcionament irregular de la maquinària d'assaig, etc.) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran dos 
contrasts segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-1, sobre provetes preses de dues peces 
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contraassaigs) compleixen el 
prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control en l'apartat incomplet fins a 
un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs, i es farà el control sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat. 

5.3.2.  Control d'execució 

5.3.2.1.  Operacions de control 

Es demanarà al taller de fabricació la certificació d'haver realitzat l'adequat control 
dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces d'estructura. 

Les mesures a prendre pel que fa al control dimensional del subministrament del taller se 
centraran a mesurar la longitud i la fletxa del 10% de les peces rebudes de taller. Els passos 
seran els següents: 

• Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 
• Control geomètric de l'element acabat. Mesura del desplom i fletxa d'un 10% dels 

elements verticals i d'un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements 
estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals. 

5.3.2.2.  Criteris de presa de mostra 

El control es farà segons les indicacions de la Direcció d'Obra. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica d'exactitud no inferior a 0,1 mm 
en cada metre, i no inferior al 0,1% en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041172&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035439&pdf=
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5.3.2.3.  Condicions 

El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la Direcció 
d'Obra abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha de ser aprovada per la Direcció d'Obra  i reflectir-
se posteriorment en els plànols de taller. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 
l'obra. 

La disposició dels diferents elements de l'estructura, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils 
han de correspondre a les indicacions del projecte i a les modificacions aprovades per la 
Direcció d'Obra. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los poden afectar al seu treball estructural la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els  elements provisionals de fixació que, per a l'armat i el muntatge, es soldin a les barres de 
l'estructura s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei 
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els 
mitjans de comprovació i mesura. 

5.3.2.4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control en l'apartat incomplet fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100% de les unitats, amb les oportunes actuacions segons el 
resultat. 

5.4.  SOLDADURES 

5.4.1.  Control de materials 

5.4.1.1.  Operacions de control 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
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Abans de començar l'obra i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

• Assaig de tracció del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) (2 provetes). 
• Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) (2 provetes). 
• Preparació de dues provetes mecanitzades, soldades amb el material d'aportació 

previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 6892-1). Abans d'aquest assaig es realitzarà una 
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435 i UNE-EN 14605+A1) per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

5.4.1.2.  Criteris de presa de mostra 

Seguiran les instruccions de les normes indicades pel que fa referència a fabricació de provetes 
i execució dels assaigs. 

5.4.1.3.  Condicions 

Característiques dels elèctrodes: resistència a tracció del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1). 

5.4.1.4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment 

El material d'aportació ha de complir les condicions mecàniques indicades. A les provetes 
preparades amb soldadures la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura. 

5.4.2.  Control d'execució 

5.4.2.1.  Operacions de control 

Els soldadors que hi intervinguin hauran de passar un examen de qualificació. 

Així mateix, caldrà que els equips de soldadura tinguin el corresponent certificat 
d’homologació i que siguin inspeccionats abans de la seva utilització en obra. 

Abans de procedir a fer qualsevol soldadura s’efectuarà una inspecció visual de les superfícies 
d'acer que s'hagin de soldar. Un cop realitzada la soldadura es procedirà a inspeccionar també 
visualment totes les unions de soldadura realitzades a l’obra, així com un 50% de les 
realitzades a taller, amb observació de: 

• Característiques geomètriques.  
• Presència d'escòria. 
• Defectes visibles. 

Després de l’examen visual de les unions de soldadura es realitzarà un examen intern no 
destructiu d'un 10% de les mateixes mitjançant radiografies (UNE-EN 1435 i UNE-EN 
14605+A1), líquids penetrants (UNE-EN 571-1) o tècniques ultrasòniques. 

5.4.2.2.  Criteris de presa de mostra 

La Direcció d'Obra determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. Els 
percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la Direcció d'Obra, en funció dels 
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043579&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043579&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045142&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009749&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043990&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043579&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0009749&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043990&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043990&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0008855&pdf=
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5.4.2.3.  Condicions 

Abans de soldar s'han d’eliminar qualsevol rastre de greix, òxid o pintura de les superfícies per 
unir, i s'ha de tenir cura de que quedin ben seques. 

Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la norma UNE-
EN 287-1. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i a una temperatura superior als 0ºC. Per a 
temperatures inferiors a 0ºC es necessita l'autorització explícita de la Direcció d'Obra. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 

5.4.2.4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment 

Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de 
l'estructura han tenir el corresponent certificat d'homologació personal. 

Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l'obra, han de tenir els 
corresponents certificats d'homologació. 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048433&pdf=
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048433&pdf=
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1.  INTRODUCCIÓ 
S’entén com a estudi d’impacte ambiental l’anàlisi previ a l’execució d’un projecte de les 
possibles conseqüències d’aquest sobre la salut ambiental, la integritat dels ecosistemes i la 
qualitat dels serveis ambientals. 

Qualsevol estudi d'impacte ambiental passa per una rigorosa identificació dels efectes que pot 
produir l'activitat sotmesa a estudi, i analitza la seva relació respecte del medi natural en el 
que es pretén establir, considerant com a medi el conjunt d’elements i característiques 
originals de la zona sotmesa a estudi, no només de les seves característiques físiques o 
geogràfiques, sinó també dels seus valors naturals, paisatgístics, històrics, de convivència, etc. 

L’objecte d’aquest estudi és identificar i descriure tots els possibles efectes derivats del 
desenvolupament de l’activitat, i un cop valorats els impactes proposar mesures correctores i 
implantar un pla de vigilància per tal de plantejar una activitat compatible i respectuosa amb el 
medi ambient.  

L’estudi s’adapta a la legislació vigent en aquesta matèria: 

1.1.  NORMATIVA EUROPEA 

• Directiva relativa a l’avaluació dels efectes de determinats projectes públics i privats 
sobre el medi ambient. (DOUE-L núm. 26, de 28 de gener de 2012). 

• Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes 
en el medi ambient. (DOUE-L núm. 197, de 21 de juliol de 2001). 

1.2.  NORMATIVA DE L'ESTAT 

• Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. (Reial Decret Legislatiu 1/2008; BOE núm. 23, 26 de gener de 
2008). 

2.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

Conèixer la situació actual del medi serveix de referència per valorar de quina manera serà 
alterat l’entorn amb el desenvolupament de l’activitat, i així poder adoptar les mesures 
preventives i correctores que siguin necessàries. Una descripció exhaustiva del territori inclou 
àmbits com la geografia, hidrologia, climatologia, flora, fauna, socioeconòmica, etc. 

Degut a que l’activitat ja està ubicada en un entorn industrial i urbà totalment consolidat, 
només s’analitzarà la situació geogràfica, la flora i la fauna, i el medi socioeconòmic de la zona. 

http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/026/L00001-00021.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
http://www.boe.es/doue/2001/197/L00030-00037.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/26/pdfs/BOE-A-2008-1405-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/26/pdfs/BOE-A-2008-1405-C.pdf
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3.  SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Es tracta de la construcció d’una nova passarel·la de vianants, situada entre el carrer de 
l'Empordà del polígon industrial Les Salines i el solar ubicat al costat mar de la via entre els 
carrers Onze de Setembre i Rafael Casanova, i íntegrament situada al terme municipal de 
Cubelles. 

4.  FLORA I FAUNA 

La desembocadura del riu Foix representa l'àrea de major interès mediambiental del municipi, 
amb una especial rellevància de la fauna autòctona i migratòria, que troba en aquests 
aiguamolls un oasi agradable entre tot el terreny urbanitzat dels voltants. 

Entre la fauna existent destaquen, especialment, les aus: ànecs coll verd, oques, cignes muts, i 
altres aus migratòries com esplugabous, cigonyes o martinets. 

Per altra banda, la desembocadura és rica en plantes aquàtiques com ara fanerògames i 
algues. Al voltant de l'aigua hi ha vegetació salobrosa entre les quals abunden espècies 
perennes (anuals). Als codolars de la platja apareix una vegetació del tipus ruderal, que creix 
entre runes i pedres, mentre que a la resta de l'espai hi arrelen jonqueres, tamarius i xiscles. 

Tot i així, tret de l'espai natural del Foix, el municipi no presenta un major interès ambiental i la 
desembocadura d'aquest es troba a uns 2 km de la zona d'activitat del projecte. Com que el 
projecte és relativament petit i la ruta de camions i maquinària necessària per l'obra no ha de 
passar en cap moment per les proximitats de la zona protegida, es pot considerar com nul·la 
l'afectació de les obres a l'espai protegit. 

Així doncs, es pot considerar que no hi ha flora i fauna significativa en la zona del projecte, i 
que la flora i fauna existents són les típiques de les zones urbanes i industrials, formada per 
aus comunes i arbrat urbà, juntament amb la zona de vegetació arbustiva de les proximitats de 
les vies a cada banda d'aquestes. 

Tot i la proximitat del mar, el projecte tampoc no l'ha d'afectar de cap de les maneres ja que 
no es troba a primera línia de mar, i el recorregut de camions i maquinària no passa per carrers 
de primera línia de mar i, si ho fes en algun moment puntual, no suposaria un impacte 
significatiu més enllà del ja existent degut a l’habitual circulació de vehicles. 

5.  MEDI SOCIOECONÒMIC 

Cubelles és un municipi de la comarca del Garraf amb una extensió de 13,7 km2, dividit pel riu 
Foix que separa el nucli urbà principal de la zona d'urbanitzacions situada entre els nuclis de 
Cubelles i Cunit. Actualment, la C-31 és la principal carretera que comunica Cubelles amb la 
resta de municipis costaners de les rodalies mentre que l'autopista de peatge C-32 permet 
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comunicar Cubelles amb destinacions més llunyanes com Barcelona o Tarragona (després 
d'unir-se a l'AP-7). 

El municipi varia la seva població considerablement entre la major part de l'any i el període de 
vacances d'estiu. D'igual manera, l'activitat del poble es multiplica durant aquests mesos, 
durant el dia amb tot els comerços a primera línia de mar i l'activitat relacionada amb el 
turisme de platja i, durant la nit amb tota l'oferta d'oci nocturn que, si bé Cubelles no és un 
municipi que ofereixi un gran ventall de possibilitats en aquest aspecte, hi ha establiments que 
sí que se'n beneficien.  

Pel que fa a aquest últim punt, el polígon industrial de Les Salines és una de les àrees en major 
desenvolupament pel que fa a nous restaurants, comerços i bars del municipi i no es descarta 
la possibilitat que, en un futur, aquest desenvolupament el converteixi en un punt de 
referència d'oci nocturn a les rodalies. 

6.  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’objectiu del projecte és el d'oferir un pas alternatiu per als vianants que vulguin accedir al 
polígon de Les Salines o travessar les vies en direcció a la platja des d'aquest. Per tant, l'únic 
canvi directe que pot ocasionar l'obra és un major flux de persones entre ambdós costats de la 
via. 

Indirectament la nova passarel·la pot provocar la instal·lació de nous establiments i negocis de 
diversa índole que puguin ocasionar altres tipus d'activitat però de difícil predicció i valoració 
sense un estudi més exhaustiu de les projeccions comercials de la zona.  

És per aquesta raó que s'ha cregut convenient valorar únicament els impactes directes i deixar 
els possibles impactes indirectes als diferents projectes de desenvolupament urbanístic que en 
puguin resultar. 

7.  IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 

Tot i no ser un projecte que ocasioni grans impactes al medi ambient un cop finalitzades les 
obres, alguns canvis sí que s'hi generen, i les obres, inevitablement, afecten lleugerament al 
medi. Així doncs, els impactes més rellevants poden resumir-se en els següents: 

7.1.  FASE DE CONSTRUCCIÓ 

7.1.1.  Sobre el medi físic 

• Contaminació acústica derivada del soroll provocat per la circulació de vehicles i el 
funcionament de maquinària. 

• Contaminació per emissió de gasos dels vehicles i maquinària. 
• Generació de residus provinents de la construcció de la passarel·la. 
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7.1.2.  Sobre el medi biològic 

• Destrucció de part de la vegetació arbustiva dels marges del ferrocarril per construir-hi 
els pilars. 

• Trasplantació d'algun arbre durant l'execució de les obres, amb la seva posterior 
reposició. 

• Possible destrucció involuntària d'altra vegetació viària. 
• No es preveu cap afectació important sobre la fauna de la zona. 

7.1.3.  Sobre el medi socioeconòmic 

• Necessitat de mà d'obra i, per tant, generació de llocs de treball. 
• Molèsties a les naus de les rodalies de l'accés nord. 

7.2.  FASE D'EXPLOTACIÓ 

7.2.1.  Sobre el medi físic 

• Contaminació lumínica de l'enllumenat de la passarel·la. 
• Despesa energètica deguda a l'enllumenat. 
• Generació de residus per part dels usuaris que puguin acabar, ja no només fora de les 

papereres, sinó a punts de difícil accés pel personal de neteja municipal, com poden 
ser els laterals de les vies. 

• Contaminació acústica derivada de l'augment del flux de persones. 
• Impacte paisatgístic de la passarel·la a l'entorn. 

7.2.2.  Sobre el medi biològic 

• Generació d'un nou espai verd amb la urbanització de l'accés sud. 
• No es preveu cap afectació important sobre la fauna i flora existent a la zona. 

7.2.3.  Sobre el medi socioeconòmic 

• Reducció dels llocs d'aparcament de vehicles a l'accés sud deguda a la urbanització de 
part del solar que actualment s'utilitza per aquest ús. 

• Reducció de l'espai disponible per les naus de la parcel·la on se situa l'accés nord 
(expropiació). 

8.  DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 
Un cop identificats els possibles impactes que poden actuar sobre el medi, l'estudi es centra 
ara en una descripció més precisa i l’avaluació d’aquests. 

Per tal d'avaluar els impactes negatius, els diferent impactes es poden catalogar segons la seva 
importància i seva magnitud en: 
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• Impacte Ambiental Compatible: de recuperació immediata després de finalitzar 
l’activitat o, senzillament, no precisa de mesures protectores o correctores, ja sigui 
perquè l'impacte no es valora com a important o, fins i tot, perquè aquest impacte 
resulta positiu pel medi. 

• Impacte Ambiental Moderat: aquell que la seva recuperació no precisa pràctiques 
protectores o correctores intensives, i en el que la recuperació de las condicions 
ambientals inicials requereix d'un cert temps. 

• Impacte Ambiental Sever: aquell en el que la recuperació de les condicions del medi 
exigeix mesures protectores o correctores i, tot i així, la recuperació es presenta 
complicada i/o requereix d'un període dilatat de temps. 

• Impacte Ambiental Crític: aquell en el que la magnitud és superior al llindar 
acceptable. Produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals sense una possible recuperació, fins i tot amb mesures protectores o 
correctores intenses. 

8.1.  FASE DE CONSTRUCCIÓ 

8.1.1.  Generació de soroll 
La font principal de generació de soroll en la fase de construcció és el trànsit rodat de camions 
i el funcionament de la maquinària a l’hora de transportar material a l’obra i en les feines 
d’excavació de les fonamentacions. També es preveu un nivell més elevat de soroll durant la 
fase de muntatge i elevació de l'estructura metàl·lica.  

Aquest impacte pot causar molèsties als operaris, als veïns, als treballadors del polígon 
industrial i a la fauna. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. Els soroll causat per la maquinària de l’obra és 
transitiu i desapareixerà un cop acabada la fase de construcció. No es preveu assolir nivells de 
soroll fora de l'habitual en una obra d'aquestes característiques. 

8.1.2.  Emissió de gasos i partícules 
L’emissió de gasos i partícules serà causada pel trànsit rodat de camions i maquinària a l’hora 
de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació i explanació. 

Aquest impacte pot causar molèsties als operaris, als veïns, als treballadors del polígon 
industrial i a la fauna. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. Els gasos i partícules de pols que provoquen el 
treball de la maquinària de l’obra desapareixerà un cop acabada la fase de construcció. El nivell 
d'emissió serà l'habitual en una obra d'aquestes característiques. 

8.1.3.  Generació de residus 
Es generarà runa de les excavacions, terra sobrant i deixalles degudes, tant a la pròpia activitat 
com a la generació de residus per les necessitats dels operaris durant la jornada laboral. 
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Valoració: Impacte ambiental compatible. Si es gestiona correctament, un cop aplicades les 
mesures correctores oportunes els residus i les deixalles desapareixeran. 

8.1.4.  Impacte sobre la vegetació 
Es destruirà inevitablement part de la vegetació dels marges de les vies per poder-hi situar els 
pilars intermedis. Es tracta de vegetació arbustiva d'interès ambiental escàs i pot ésser 
substituïda en la mesura del possible. 

Per altra banda, algun dels arbres de l'accés nord i, si es valora oportú, també de l'accés sud, 
hauran de ser trasplantats durant l'execució de les obres per tal d'evitar danys pel procés de 
muntatge de l'estructura. Un cop acabades les obres es poden tornar a plantar al seu lloc.  

A més, es té en compte la possible destrucció involuntària de part de la vegetació viària pel 
desenvolupament de l'activitat. 

Valoració: Impacte ambiental moderat. No es considera impacte sever o crític degut a la poca 
qualitat i importància de la vegetació existent i a que és possible trasplantar o recuperar la 
vegetació un cop acabades les obres. 

8.1.5.  Necessitat  de mà d’obra 
L'obra generarà llocs de treball temporal. Aquest és un impacte social beneficiós. 

Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. Com tots els impactes positius. 

8.1.6.  Afectació a les naus i comerços veïns 
Les obres, a més del soroll, provocaran altres molèsties al veïnat i al polígon industrial en 
forma de talls provisionals de carrers, limitació dels accessos o reducció dels llocs 
d'aparcament. 

Les naus industrials veuran ocupats part dels seus terrenys de manera temporal per poder dur 
a terme correctament l'execució de les obres. Aquests terrenys no suposen cap interferència 
en l'activitat de les naus i, a més, aquestes es veuran compensades econòmicament per la zona 
ocupada per les obres. 

Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. Si es gestiona correctament, les molèsties 
haurien de ser les mínimes per poder dur a terme les obres, no sent necessària l'afectació de 
carrers i permetent en tot moment l'accés a tots els punts del polígon. 

8.2.  FASE D’EXPLOTACIÓ 

8.2.1.  Il·luminació 
De nit, la passarel·la augmentarà l'enllumenat viari del veïnat, i per tant, contribuirà 
inevitablement a la contaminació lumínica i a la despesa energètica de la zona. Tot i així, 
l'enllumenat serà mitjançant làmpades d'alt rendiment energètic (fluorescents) i es disposaran 
directament enfocats a terra i, en la seva majoria, a poca alçada del paviment de la passarel·la 
optimitzant la seva funció i reduint la contaminació lumínica. 
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A més, es presenta l'opció de reduir el nivell lumínic a altes hores de la nit quan aquest ja no 
sigui tan necessari. Així s'aconsegueix també un estalvi energètic important. 

Valoració: Impacte ambiental moderat. És un impacte inevitable i permanent de qualsevol 
zona urbana on transitin vianants. Tot i així, es considera que, gràcies a les mesures 
correctores i d'estalvi energètic, l'impacte de la passarel·la no serà important en aquest 
aspecte. 

8.2.2.  Escombraries 
El pas de vianants genera, desgraciadament, l'aparició de deixalles i residus fora dels llocs 
destinats a aquest. Tot i que no s'espera un gran flux de persones, serà necessari controlar de 
manera habitual els marges de les vies per tal de reduir-ne l'acumulació d'escombraries. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. Es confia en un comportament cívic majoritari dels 
usuaris i en la feina dels serveis de neteja. És un impacte propi de qualsevol zona urbana. 

8.2.3.  Generació de soroll 
Un dels aspectes a tenir en compte és la contaminació acústica que pot causar la nova 
infraestructura degut a l'augment del flux de vianants. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. El flux de gent no es preveu gaire gran i el soroll 
ocasionat per poques persones no suposa una gran molèstia. 

8.2.4.  Impacte sobre el paisatge 
La passarel·la s'ha estudiat per estar completament adaptada a l'entorn. Així doncs, es pot 
considerar la presència de la nova infraestructura com un impacte visual positiu. A més, la 
urbanització de l'accés sud formarà part íntegre del desenvolupament de la zona. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. Com tots els impactes positius. 

8.2.5.  Generació d'un nou espai verd 
La urbanització de l'espai destinat a l'accés sud es realitzarà oferint un espai verd pels veïns 
amb la previsió futura que el solar sencer esdevingui un parc. 

La plantació de noves plantes, arbustos i arbres compensarà amb escreix els possibles danys 
soferts durant la fase de construcció. 

Valoració: Impacte ambiental compatible. Com tots els impactes positius. 

8.2.6.  Reducció de l'espai per estacionar a l'accés sud 
El solar buit de l'accés sud s'utilitza actualment per a l'estacionament de vehicles privats. La 
urbanització de part d'aquest reduirà en certa manera la disponibilitat de llocs. Tot i així, 
l'estacionament de vehicles no és el propòsit d'aquest solar i, a més, el solar és molt més gran 
que la part ocupada i, per tant, la construcció de la passarel·la no hauria de suposar cap 
molèstia pels veïns. 
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Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. No es considera un impacte social important 
degut a l'existència d'alternatives i a que es considera la utilització d'aquest solar per a aquest 
ús com una funció estrictament temporal. 

8.2.7.  Reducció de la superfície de les naus industrials de 
l'accés nord 

La passarel·la, tot i no necessitar de l'enderrocament de cap nau industrial, sí que ocupa 
terrenys privats pertanyents a un grup de naus del polígon de Les Salines. Aquest espai, però, 
actualment no té més utilitat que l'estacionament ocasional de vehicles privats (no gaire 
freqüent) i d'extensió de la mateixa vorera, ja que no existeixen delimitacions de l'espai privat.  

L'expropiació d'aquests terrenys no es valora com rellevant per l'activitat de les naus 
industrials, les quals es veuran compensades econòmicament per la superfície ocupada per 
l'accés. 

Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. No es considera un impacte social important 
degut a que no afecta l'activitat habitual de les naus. 

9.  MESURES CORRECTORES 
L’objectiu d’aquest capítol és proposar mesures per tal d’evitar, disminuir, corregir o modificar 
l’efecte del projecte sobre el medi ambient. 

9.1.  FASE DE CONSTRUCCIÓ 

La fase de construcció és la que més impacte ambiental genera. Així doncs, durant aquesta 
fase s’han de prendre algunes mesures correctores per tal de minimitzar aquest impacte: 

9.1.1.  Generació de soroll 

• Es limitarà la realització de tasques que impliquin la utilització de maquinària i vehicles 
de gran tonatge a hores compreses entre les 8 h i les 20 h. D’aquesta manera s’evita el 
pas d’aquest tipus de vehicles per zones poblades (com pot ser la urbanització de 
l'accés sud) durant les hores nocturnes. 

• Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant especialment els 
sistemes d’escapament i rodolament. 

9.1.2.  Emissió de gasos i partícules 

• S’utilitzaran camions coberts per evitar l’emissió de partícules en les tasques de 
moviments de terres i transport de runa a l’abocador. 

• Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant especialment els 
sistemes d’escapament per evitar l’emissió de gasos per combustió. 

• Es regarà la zona per reduir la pols generada pel trànsit rodat. 
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9.1.3.  Generació de residus 

• Es separaran els residus generats per tal de facilitar el seu transport a l'abocador i a la 
deixalleria, i separar aquells residus que puguin ser reciclats. 

• Periòdicament es farà una recollida de les deixalles i una neteja de l’entorn. 
• Les terres excavades que no s'hagin d'utilitzar per reomplir les rases de les 

fonamentacions i altres residus de la construcció es transportaran en camions fins al 
dipòsit controlat de residus procedents de la construcció més proper. Concretament, 
el dipòsit més proper és el Dipòsit Controlat de Vilanova i la Geltrú i la seva adreça és 
Corral del Carro, 08800 de Vilanova i la Geltrú. Es troba a poc més de 10 km de la zona 
del projecte i les vies d'accés més fàcils són mitjançant l'autopista C-32 o la carretera 
C-31. Al final d'aquest annex s'adjunta un plànol (Figura 1.1) amb els abocadors de 
residus de la construcció més propers a la zona d'actuació. 

• La resta de deixalles i residus es transportaran en camió o qualsevol vehicle adient a la 
Deixalleria municipal de Cubelles, situada a escassos 1,5 km de l'accés sud de la 
passarel·la, al mateix terme municipal de Cubelles, al carrer Onze de Setembre, S/N. 

9.1.4.  Impacte sobre la vegetació i el paisatge 

• Es trasplantaran els arbres que es cregui que poden interferir més a l'obra o que poden 
resultar excessivament danyats per aquesta. 

• Un cop finalitzades les obres es tornaran els arbres trasplantats al seu lloc original i se 
substituirà la vegetació destruïda. 

• La urbanització de l'accés sud preveu la plantació d'herba, de nous arbustos, plantes i 
arbres. 

9.2.  FASE D’EXPLOTACIÓ 

9.2.1.  Il·luminació 

• S'utilitzarà enllumenat d'alt rendiment energètic. 
• S'enfocarà aquest enllumenat cap al terra optimitzant el seu rendiment envers la 

funció que té. 
• S'utilitzarà un sistema de reducció de la intensitat lumínica a altes hores de la nit. 

9.2.2.  Generació de residus 

• Afegir l’obra al servei municipal diari de recollida d'escombraries i de neteja. 
• Control freqüent dels marges de les vies. 

10.  PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

El Pla de Vigilància Ambiental establirà un sistema que garanteixi el compliment de les 
indicacions i mesures protectores i correctores que conté l’estudi d’impacte ambiental. 

Les funcions d’aquest Pla de Vigilància Ambiental són: 
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Indicar a l’Administració responsable de la vigilància aquells aspectes del projecte susceptibles 
a ser vigilats. 

Establir un mètode que permeti que es compleixin les mesures correctores. 

El Pla de Vigilància Ambiental es dividirà en dues fases, una primera fase que correspondrà a la 
fase de construcció, la qual s’entén des de la fase de replanteig fins l'acabament de les obres, i 
la fase d’explotació que tindrà una durada mínima de dotze mesos. Si les mesures adoptades 
no són eficaces s’hauran de redefinir i adoptar les mesures correctores necessàries. 

11.  CONCLUSIONS 

Després d’haver realitzat l’estudi d’impacte ambiental, i d’aplicar les mesures correctores 
adients, el projecte de construcció d'una nova passarel·la al polígon industrial Les Salines del 
municipi de Cubelles es considera compatible amb el medi ambient, amb un impacte reduït i 
en alguns aspectes positiu per la zona. 

 

Figura 11.1 Plànol de situació dels diferents abocadors de residus més propers a l'obra. Amb forma 
quadrada, les plantes de reciclatge de residus procedents de la construcció. Amb símbol  
triangular els dipòsits controlats de residus de la construcció. Amb símbol circular i verd, 

 la Deixalleria de Cubelles. La xinxeta vermella marca la situació de la passarel·la. 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 
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XX.  MODEL 3D
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1.  INTRODUCCIÓ 
Per la millor comprensió i visualització de l'aspecte final de la passarel·la, s'ha cregut 
convenient realitzar una modelització en tres dimensions de la infraestructura i del terreny 
circumdant. El programa utilitzat ha estat el Google Sketchup. 

En moments puntuals d'aquest projecte s'han utilitzat imatges extretes del model per tal de 
complementar les explicacions. 

Aquest annex té per objectiu fer un recull de totes les imatges extretes del model 3D per tal 
d'acabar d'oferir una visió més adequada i completa de l'obra. 
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Figura 1.1 Visió global de la zona amb la passarel·la.  
Es pot distingir clarament la nova urbanització al costat sud de la via del polígon industrial de Les Salines al costat nord. 
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Figura 1.2 Perspectiva des de l'accés sud sense jardineria. 
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Figura 1.3 Perspectiva des de l'accés nord amb jardineria. 
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Figura 1.4 Vista interior de la passarel·la des de l'extrem sud. 
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Figura 1.5 Vista interior de la passarel·la des de l'extrem nord. 
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Figura 1.6 Aspecte final. 
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Figura 1.7 Vista general des del carrer de Rafael Casanova. 
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Figura 1.8 Accés sud. 
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Figura 1.9 Accés nord. 
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Figura 1.10 Accés nord. Es pot observar el traçat recargolat utilitzat condicionat pel poc espai disponible. 
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Figura 1.11 Perspectiva des de la via. 
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Figura 1.12 Vista des de l'entrada de la nau industrial.  
L'accés no envaeix aquest espai i deixa distància suficient entre l'edificació i la passarel·la. 
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Figura 1.13 Vista zenital 
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