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1. Antecedents 

El present projecte s’ubica a la ciutat de Manlleu, concretament al seu accés més transitat, el Sud. En 
aquest punt accedim a la carretera B-522, la qual uneix Manlleu amb Vic i és alhora punt d’accés a l’Eix 
Transversal i indirectament a la C-17 direcció Barcelona.  Per tant, és el principal punt d’entrada i sortida 
de vehicles cap a ciutats de gran freqüentació com Vic, Barcelona i Girona.  

L’accés a aquesta carretera és a través del Pont de Can Molas, pel qual hi circulen gairebé 13.800 
vehicles diaris (Diputació de Barcelona, 2011). Aquesta intensitat i el fet que a la cruïlla del inici del pont 
s’uneixin fins a cinc vies, sense cap rotonda ni element que faciliti el canvi de via de circulació, 
produeixen retencions durant les hores puntes del dia. 

 

 

Cruïlla del Pont de Can Molas 

 

El problema principal apareix quan els vehicles que arriben a Manlleu mitjançant el Pont de Can Molas a 
partir de la B-552 volen accedir al cantó Oest del Passeig del Ter, la majoria de les vegades, havent 
d’aturar el vehicle per donar pas als vehicles amb prioritat que vénen del Passeig Sant Joan, el qual és un 
dels carrers més transitats de la ciutat. Aquesta aturada sobre el pont, que no deixa circular els cotxes 
del seu darrera, en hores puntes pot arribar a ser considerablement llarga pel que acostuma a produir 
cues al llarg del pont.  

Un altre problema el produeixen els cotxes que vénen del cantó Oest del Passeig del Ter. Aquests tenen 
tres opcions, que serien girar cap al pont direcció Vic,  seguir al Passeig del Ter o  anar al Passeig Sant 
Joan cap al centre de la ciutat. A la primera opció, s’ha d’esperar a que no hi hagi circulació de vehicles 
provinents del Passeig Sant Joan direcció a Vic.  Les dues últimes opcions impliquen travessar tota la 
cruïlla i per tant, s’hi afegeix haver d’esperar al moment que no hi hagi circulació dels vehicles 
provinents de Vic. Aquesta, sovint, llarga espera produeix llargues cues al cantó Oest del Passeig del Ter.  

El darrer problema que apareix és el produït per els cotxes provinents del Carrer del Pont, els quals si 
volen accedir al pont, han d’esperar que no hi hagi circulació ni pel Passeig Sant Joan ni per el Passeig 
del Ter. No obstant, aquesta retenció acostuma a ser menor ja que és un carrer peatonal i menys  
transitat.  
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L’actual projecte pretén definir un conjunt d’operacions a fi de millorar aquesta situació d’una manera 
efectiva, mediambiental i econòmica. Alhora d’afectar el mínim el patrimoni històric de 600 anys 
d’història.  

 

2. Situació actual 

La ciutat de Manlleu està situada al centre de la comarca d’Osona, a la província de Barcelona i consta 
d’una població de 20.445 habitants (Gener 2013). 

El terme municipal, elevat 461 metres sobre el nivell del mar, queda limitat al Nord pel terme de Torelló, 
a l'Est amb Santa Maria de Corcó i les Masies de Roda, al Sud amb Gurb i a l'Oest amb les Masies de 
Voltregà. La capital de comarca, Vic, està a uns 9 km al Sud. 

La ciutat, ha estat molt influenciada per el riu Ter, el qual va ser l’impulsor del procés d’industrialització 
a la comarca, en gran part degut al Canal Industrial de casi 2 km construït entre els anys 1841 i 1848.  
Gràcies a aquest, el motor industrial de Manlleu durant els segles XIX i XX va ser la indústria tèxtil. 
Actualment la major part de la població (61%) es dedica al sector dels Serveis, mentre que un 28% ho fa 
a la Indústria.  

El transport públic de Manlleu, posseeix una estació de trens de Rodalies de la línia R3 (Barcelona – 
Puigcerdà), a més de diverses línies d’autocars que uneixen la ciutat amb Roda de Ter, Torelló, Santa 
Maria de Corcó, Rupit, Vic, Bellaterra i Barcelona.  

 

Les comunicacions amb la resta de municipis de la comarca i amb les principals carreteres són: 

 

- Pel Nord, amb la carretera BV-5224, la qual és la principal sortida direcció Torelló i també 
punt d’accés al nou eix Vic-Olot (C-37). L’IMD d’aquesta carretera és de 6.418 vehicles 
(2010). 

- Per l’Est, s’hi troben les carreteres B-522 i B-5222, la primera connecta Manlleu amb Sant 
Martí Sescorts i alhora es fusiona amb la comarcal C-153 la qual connecta Santa Maria de 
Corcó i Rupit amb la Plana de Vic, amb una IMD de 1.749 vehicles (2010). Pel que fa a la 
segona, aquesta és la principal ruta entre Manlleu i Roda de Ter i té una IMD de 6.784 
vehicles (2011). 

- Per l’Oest, hi trobem la BV-4608, la qual uneix Manlleu amb Les Masies de Voltregà, d’altra 
manera també és punt d’accés a l’Eix Vic-Olot i a l’autovia C-17 Barcelona – Ripoll, la qual té 
una IMD de 8.865 vehicles (2008). 

- Pel Sud, hi ha l’accés a la carretera B-522, la qual uneix Manlleu amb Vic i és alhora punt 
d’accés a l’Eix Transversal i indirectament a la C-17 direcció Barcelona La qual és motiu 
d’aquest projecte, i que amb una IMD de 13.773 vehicles (2011) és l’accés més utilitzat de la 
ciutat. 

 
 

La Intensitat Mitja Diària (IMD), de cada una de les carreteres ha estat facilitada per la Diputació de 
Barcelona. 
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El pont de Can Molas  

 

Aquest pont medieval i símbol de la història Manlleuenca, es va començar a construir al 1396 i no es  
dóna per finalitzat fins al 1440. El pont va donar un cert protagonisme a la Vila de Manlleu, com a punt 
de connexió entre els pobles de les dues bandes del riu.  

Fins a l’actualitat, el pont ha experimentat diverses reformes. El 1627 va ser reconstruït a causa d’un 
terratrèmol i més tard, el 1939, va ser parcialment destruït a causa de la Guerra civil Espanyola i 
reconstruït el 1941. Fins que finalment, el 1953 va ser eixamplat tal i com ara el coneixem amb 9 metres 
d’amplada i dos carrils de circulació. 

 

3. Objectius 

El present projecte, es presenta com a Treball de Fi de Grau a l’ETSECCPB amb finalitats exclusivament 
acadèmiques. El seu objectiu és la definició dels procediments necessaris per a la millora de 
l’accessibilitat del Pont de Can Molas de Manlleu, a fi de reduir així les retencions que s’hi produeixen. 

Per tal de trobar una solució adequada al problema s’han estudiat diferents alternatives i s’ha escollit la 
considerada més idònia tant tècnicament com ambientalment, sense oblidar el factor econòmic.  

 

4. Estudi d’alternatives 

La solució finalment adoptada és fruit d’un doble estudi d’alternatives realitzat que es basa en la 
valoració quantitativa de varis criteris de tipus social, tècnic, econòmic i ambiental. 

Aquest estudi detallat, es troba descrit més àmpliament a l’Annex 2. Estudi d’alternatives. 

El primer estudi a realitzar, consisteix en l’elecció del tipus d’obra que durem a terme a fi d’evitar les 
retencions i millorar l’accés a la B-522. Per aconseguir-ho es plantegen dues alternatives, la construcció 
d’un pont nou o la millora del pont existent. 

Una vegada valorades les alternatives i escollida la millor, estudiarem les diferents opcions que es 
plantegen per dur-la a terme, com per exemple, la situació i la tipologia estructural mitjançant un segon 
estudi d’alternatives. 

A l’estudi esmentat, en primer lloc es realitza una descripció de cada una de les alternatives 
considerades. Seguidament , es procedeix a una valoració numèrica de cada un dels criteris considerats 
més rellevants, on cadascun d’aquests aspectes se l’hi ha donat un pes en funció de la importància 
considerada. Finalment, escollim l’alternativa millor valorada.  

Com s’ha comentat, al primer estudi s’escollia si la millora a dur a terme seria mitjançant la construcció 
d’un pont nou (Alternativa nº1) o bé Ampliació de l’existent (Alternativa nº2). Els resultats obtinguts 
són: 
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CRITERI  PESOS PARCIALS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 

So
ci

al
 

3
0

%
) 

   Funcionalitat 
   Integració amb l’entorn 

1,0 5 2 

1,0 2 3 

Parcial 7/10 5/10 

Percentatge 70 % 50 % 

Tè
cn

ic
  

(2
0

%
) 

   Procediment constructiu 
   Temps d’execució 
   Afectació de les obres 

1,0 3 4 

0,7 2 4 

0,7 4 4 

Parcial 7,2/12 9,6/12 

Percentatge 60 % 80 % 

Ec
o

n
ò

m
ic

 

(3
0

%
) 

   Cost 1,0 1 5 

Parcial 1/5 1/5 

Percentatge 20 % 100 % 

Im
p

ac
te

 

am
b

ie
n

ta
l 

(2
0

%
) 

   Afectació mediambiental 1,0 2 4 

Parcial 2/5 4/5 

Percentatge 40 % 80 % 

  TOTAL 47 % 77 % 

 

 

Per tant, al segon estudi s’analitza la ubicació de l’ampliació del pont existent. En aquest estudi 
apareixen tres opcions: 

Alternativa nº1 : Ampliació del lateral Oest del pont. 

Alternativa nº2 : Ampliació del lateral Est del pont. 

Alternativa nº3 : Ampliació d’ambdós laterals del pont. 

 

Els resultats obtinguts, utilitzant el mateix procediment de valoració que en el primer estudi i detallat a 
l’Annex 2 de l’actual memòria són: 
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 PESOS PARCIALS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº2 
So

ci
al

 

3
0

%
) 

Funcionalitat  1,0 1 4 5 

Integració amb 
l’entorn 

1,0 3 5 1 

Parcial 4/10 9/10 6/10 

Percentatge 40 % 90 % 60 % 

Tè
cn

ic
  

(2
0

%
) 

Procediment 
constructiu 

1,0 5 3 2 

Temps d’execució 0,7 5 4 2 

Seguretat i salut 0,7 3 3 1 

Afectació de les obres 
 
 

0,7 5 5 3 

Parcial 14,1/15,5 11,4/15,5 6,2/15,5 

Percentatge 82,9 % 67 % 36,5 % 

Ec
o

n
ò

m
ic

 

(3
0

%
) 

Cost 1,0 5 3 1 

Parcial 5/5 3/5 1/5 

Percentatge 100 % 60 % 20 % 

Im
p

ac
te

 

am
b

ie
n

ta
l 

(2
0

%
) 

Afect. durant obres 0,6 3 3 1 

Afect. després obres 1,0 3 3 1 

Parcial 4,8/8 4,8/8 1,6/8 

Percentatge 60 % 60 % 20 % 

 TOTAL TOTAL 64,6 % 73,4 % 39,3 % 

 

A partir dels dos estudis d’alternatives realitzats i seleccionant aquelles alternatives amb la valoració 
més elevada,  obtenim que la millor solució a adoptar és l’ampliació del Pont de Can Molas pel seu 
lateral Est.  

 

 

5.  Descripció i justificació de la solució 

5.1  Descripció general 

En aquest projecte es descriuen i justifiquen les obres necessàries per a la ampliació de la cruïlla d’accés 
al pont de Can Molas de Manlleu, a fi de construir-hi una rotonda que permetrà una millora de la 
circulació i disminució de les retencions que actualment s’hi produeixen.  

Fruit de l’estudi d’alternatives detallat a l’Annex 2, l’ampliació es realitzarà al lateral Est del pont 
mitjançant un taulell de bigues recolzades sobre pòrtics de formigó construïts in situ. Aquest taulell, de 
forma trapezoïdal degut a les condicions de contorn, té una superfície d’aproximadament 150 m

2
  amb 

una llum màxima de 25 metres i mínima de 7,8 metres, caracteritzat per la pendent que les condicions li 
imposen. 

Aquesta ampliació permetrà la situació de una rotonda de 11 metres de diàmetre, on els 2 metres 
perimetrals exteriors estan formats per una capa de baixa alçada de llambordes per a facilitar la 
circulació dels camions a la rotonda i poder-hi circular per damunt en cas de necessitat. 

Pel que fa a la circulació de vianants, es donarà continuïtat a la vorera ja existent, col·locant-ne una de 
característiques similars als 1,5 metres exterior del taulell. 
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5.2  Topografia 

La base topogràfica utilitzada ha estat facilitada per l’Ajuntament de Manlleu, realitzat mitjançant 
ortofotografia. Aquest ha sigut de gran utilitat per a la projecció en planta de l’estructura, així com les 
pendents del pont i les vies existents.  

No obstant, l’aixecament topogràfic no era específic de la zona del projecte, pel que hi havia una baixa 
densitat de punts. Per aquest motiu, s’ha vist la necessitat de realitzar treball de camp, sobretot en el 
cas d’alçats i perfils estructurals. Així doncs, amb referència als punts donats s’han calculat manualment 
les cotes més interessants per a definir les condicions de contorn de l’actual projecte. Per tant, totes les 
dimensions estructurals calculades a l’actual projecte, són fruit d’un treball de camp personal utilitzant 
cotes de referència facilitades per l’Ajuntament de Manlleu.  

Al tractar-se d’una obra adjacent a un pont existent, es requeria de les dimensions estructurals d’aquest 
a fi d’un bon acoblament entre elles. No obstant, l’Ajuntament de Manlleu no disposa de cap detall 
geomètric o estructural d’aquest. Pel que s’ha fet recerca a l’Arxiu Nacional de Catalunya, on al seu 
moment es van revisar documentats tècnics i plànols de la zona, però malauradament la documentació 
més antiga disponible data de l’any 1600 mentre que el pont de Can Molas fou construït als voltants del 
1400. D’altra banda, tots els documents a partir del 1600, consideren el punt de la zona del projecte 
com al PK+0000, sense especificar així dades rellevants del mateix pont. La única informació del pont en 
concret, són millores, reforços i reparacions que ha patit el pont en els seus més de 600 anys d’història, 
sense detalls geomètrics útils en aquest projecte. 

Per tant, per a les dimensions estructurals del Pont de Can Molas, s’ha utilitzat en el cas de la planta la 
ortofotografia que disposa l’Ajuntament, però per als alçats i perfils s’ha requerit treball de camp i 
amidaments manuals. 

Pel que fa al canal Industrial i la mina subterrània, les dades estructurals de la solera així com la 
profunditat d’aquest, han estat facilitades per l’actual Enginyer de l’Ajuntament, Antoni Freixanet. 

 

 

5.3  Geologia i geotècnia 

 

La geologia de la zona s’ha obtingut a partir dels mapes geològics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) i el mapa de la província de Barcelona a escala 1:200000 de l’”Instituto Geológico Minero”, tal i 
com s’especifica a l’Annex 1 de l’actual projecte. 

Degut a la impossibilitat d’executar sondejos a la zona exacta del projecte, s’ha utilitzat com a referència 
l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa SGEYCO SL durant el mes d’Abril de l’any 2004 a tan sols 500 
metres a l’Est del mateix Passeig del Ter. 

L’estudi realitzat, consta de tres sondejos mecànics a rotació amb extracció de testimonis continus. Els 
sondejos estan realitzats per l’estudi que al 2004 es va fer sobre la possibilitat de construir un pont nou, 
el qual, finalment no s’ha realitzat. Dels tres sondejos realitzats només se n’utilitzarà un, ja que els altres 
dos es troben a l’altra banda de la llera del riu (Parc de la Devesa) i per tant més lluny de la zona de 
projecte.  

En els sondeigs es van prendre mostres alterades i inalterades a diferents profunditats, i es van realitzar 
assaigs de penetració Standard (SPT) a l’interior d’aquests, a diferents nivells, segons s’avançava en la 
perforació dins de les formacions de sòls. En quant a les formacions rocoses es va procedir a l’obtenció 
de l’índex RQD. 

Les mostres extretes dels sondeigs van ser sotmeses a un conjunt d’assaigs al laboratori, amb l’objecte 
de determinar els paràmetres geotècnics de les diferents capes de sòl reconegudes. 

La informació més important a destacar-ne és la capa de roca eocena que es troba a uns 2,2 metres sota 
la solera del canal industrial. Aquesta roca de gran resistència a compressió, té una càrrega admissible 
de 60 Kg/cm

2
, pel que serà d’interès que els elements de fonamentació busquin aquesta capa, 

permetent així sabates de menors dimensions en planta. 
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5.4  Descripció estructural 

A grans trets l’estructura que suportarà el nou tram de carretera i una part de la rotonda, està formada 
per un taulell isostàtic de bigues prefabricades, recolzades sobre una estructura de pòrtic de formigó 
armat. Aquestes bigues, suporten una llosa de formigó armat construïda mitjançant prelloses de 
formigó prefabricades actuants com a encofrat perdut.  

Tot el disseny estructural així com els procediments constructius venen influenciats per l’entorn a on ens 
trobem, amb tres principals punts a destacar: 

- El mur del canal industrial, tal i com s’explica anteriorment, degut a l’antiguitat del mur i la 
mina subterrània utilitzada com a col·lector la qual es recolza a ell, per recomanació de 
l’Ajuntament de Manlleu aquest mur no es pot alterar el més mínim.  

- El Pont de Can Molas, al no trobar documentació del pont a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
ni a la Diputació de Barcelona, no coneixem les fonamentacions ni cap detall estructural 
d’aquest. Doncs l’estructura a realitzar tindrà el mínim o nul impacte sobre d’aquest, evitant 
qualsevol tipus de sobrecàrrega. 

- La capa de roca eocena situada 2,2 metres sota la solera del canal, la qual els estudis 
geotècnics classifiquen de resistents i recomanen l’empotrament de un metre a fi 
d’assegurar roca sana. En aquest cas, condició favorable. 

La justificació del disseny estructural escollit bé fonamentalment donada per els següents criteris. 

S’opta per l’ús de bigues prefabricades principalment per dos motius: 

- La llum necessària màxima és d’aproximadament 25 metres, amb una càrrega morta i unes 
sobrecàrregues considerables que provoquen un moment de càlcul al centre de llum del 
voltant dels 2300 KN·m. El fet de poder utilitzar elements prefabricats ens permet reduir el 
cantell de l’element i alhora el pes propi de l’estructura. 

- Les bigues doble T amb prellosa d’encofrat perdut, permeten una bona adaptació als 
pendents que té l’estructura,alhora de permetre una separació entre bigues considerable 
(2,7 metres) en aquest cas.  

- Isostàtic, que tot i produir moments flectors majors al centre llum, es redueixen els esforços 
als pòrtics i fonamentacions. Utilitzant neoprens armats que permeten el gir però aporten 
rigidesa als desplaçaments. 

- Facilitat constructiva, el present projecte consta d’un total de 6 bigues a col·locar. Amb la 
prefabricació s’evita encofrar, armar, formigonar i apuntalar sis bigues, pel que es redueixen 
costos, temps d’execució i riscos laborals. Alhora, el prefabricat ens permet obtindre amb el 
mateix cantell, seccions més resistents i fiables. 

- Pel que fa al nombre de bigues utilitzades, hi havia la possibilitat de crear un taulell amb un 
menor nombre de bigues, però augmentaven considerablement el cantell de les bigues i la 
llosa a utilitzar i tal com s’ha dit, en el cas de l’actual projecte tant per condicions de 
contorn com per impacte visual, s’ha evitat l’ús de grans cantells. 

El disseny del pòrtic, ve donada per les següents consideracions: 

- El pòrtic del projecte, a banda del vent, presenta elevades forces horitzontals com empenta 
hidrodinàmica del canal industrial i el fet que el dintell estigui inclinat produeix que el pes 
propi del taulell i les sobrecàrregues sobre d’aquest provoquin grans esforços horitzontals. 
Per aquest motiu, ens interessa crear una estructura monolítica, la qual l’obtenim a partir 
d’empotrar  el dintell als pilars.  
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- Per la materialització d’aquest empotrament pilar-dintell, s’escull construir el pòrtic in situ 
davant la major facilitat a empotrar elements in situ que elements prefabricats. 

- Aquest empotrament, ens permetrà reduir el moment flector al centre del dintell, 
disminuint així el cantell, interessant per reduir l’impacte visual. Alhora, el fet de disminuir 
cantell i armadura, estalviem material, que es tradueix en costs i pes propi. 

- Alhora, disminuirà les deformacions al dintell, especialment negatives en aquest cas ja que 
la deformació del dintell provoca deformacions a la resta de l’estructura 

Pel que fa a les fonamentacions, s’aprofitarà la capa eocena d’alta resistència que es troba situada uns 
2,2 metres sota la solera del canal, tot i que es perforarà el metre superior a fi de recolzar l’estructura 
en la roca eocena nombrada anteriorment. Per evitar influència negativa al mur, les sabates que es 
troben properes a ell seran sabates excèntriques. 

Per evitar alhora efectes negatius sobre el Pont de Can Molas i el mur del canal industrial, es col·locaran 
a l’estructura definitiva juntes de dilatació evitant així que en cap punt la nova estructura es trobi 
recolzada sobre dels elements ja existents però assegurant una bona transició entre elles. 

Finalment, a l’estudi d’alternatives hem volgut donar un valor important al impacte visual. Per a reduir 
l’impacte de la nostra estructura, a part de com hem dit intentar reduir els cantells, es revestirà la part 
vista de l’estructura amb un revestit de pedra similar a la que té el Pont de Can Molas alhora de donar 
forma arquejada a la part vista del taulell. 

 

 

6. Procediment constructiu 

Es comenten a continuació a grans trets el procediment constructiu bàsic, no obstant, a l’Annex 3  i al 
Plec de condicions de l’actual projecte trobem un major detall d’aquests. 

La fonamentació de l’estructura es realitzarà mitjançant sabates de formigó armat, les quals es 
recolzaran sobre la capa de roca d’alta resistència situada a uns 2,2 metres sota la solera del canal. Com 
indica l’estudi geotècnic, a fi de trobar la roca sana, es recomana que la base de la sabata es trobi 
emportada un metre. Per tant, la base de cimentació es trobarà 2,3 metres per sota de la solera del 
canal en el cas dels tres pilars que es troben submergits. 

Dues d’aquestes fonamentacions estan condicionades per el mur de còdol adjacent. Aquest mur, de 
gran antiguitat, es troba simplement recolzat a la roca eocena i està construït com es feia 
tradicionalment, simplement amb dues files de còdols alineats i units amb pasta de morter, d’uns 70 cm 
de gruix en total. Aquest mur, és alhora la paret d’una mina subterrània situada a la base d’aquest mur i 
actualment s’utilitza com a col·lector. Un altre problema afegit, és que el sostre d’aquesta mina es 
recolza sobre del mateix mur, de manera que si el mur es desplaça hi ha un gran perill de ensorrament 
de la mina, provocant problemes de sanejament i un possible esfondrament del carrer.   

D’aquesta manera, en el cas dels dos pilars que es troben adjacents a ell, es requeriran fonamentacions 
excèntriques, asseguren així la mínima o nul·la afectació als murs.  

 Els pilars del pòrtic, seran de secció quadrada de formigó armat, formigonats in situ i seran empotrats a 
les sabates mitjançant les esperes sobresortints de la sabata.  

Aquests pilars suportaran els dos dintells, els quals tenen secció rectangular i seran també formigonats 
in situ, amb la cara superior rugosa a fi d’assegurar una bona fricció entre el dintell i els aparells de 
recolzament. 

Damunt d’aquests dintells es col·locaran els dotze elements de recolzament, els quals permetran que les 
sis bigues a col·locar actuïn com a bigues simplement recolzades, permetent el gir en el seu eix i 
desplaçaments admissibles en les dues direccions. 
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Aquestes bigues, seran prefabricades amb secció doble T i cada una d’elles amb una llum diferent degut 
a la forma trapezoïdal que presenta el taulell en planta. 

Per a la construcció de la llosa de formigó, prèviament es col·locaran prelloses que actuaran com a 
encofrat perdut. Aquestes prelloses son prefabricades i permeten una llum lliure de fins 2,71 metres en 
el cas de lloses de 0,25 metres. Sobre d’aquestes prelloses, s’arma i formigona la llosa in situ, tal i com 
es detalla al procediment constructiu.  

Sobre de la llosa es col·loca una capa de formigó d’anivellació, en massa, la funció d’aquesta és corregir 
les possibles diferències de cota del taulell, ja sigui per motius constructius, de càlcul o degut a 
l’aixecament topogràfic, així com donar una bona transició i coincidir exactament les cotes de 
l’estructura amb la de la via actual, tenint en compte que al damunt s’hi col·locaran 25 centímetres de 
ferms.   

Aquests ferms, estan detallats estan detallats definint dues seccions, la secció de trànsit rodat i la secció 
de la vorera per a vianants.  

Donada per enllestida la part estructural, la rotonda definida al projecte es situarà parcialment entre 
l’obra nova i la via existent, consistirà en una rotonda circular de 11 metres de diàmetre. Els 2 metres 
perimetrals exteriors estaran formats per una capa de baixa altura de llambordes a fi que els vehicles de 
llarga longitud i puguin circular per damunt i maniobrar-hi en cas de necessitat. El centre de la rotonda 
restant, estarà format per un graó de formigó de mig metre d’alçada que provisionalment s’omplirà de 
terres i quedarà a disposició de l’Ajuntament de Manlleu la decisió de si es vol construir elements 
decoratius o zona verda. 

Per a reduir l’impacte visual de l’estructura i integrar-la al seu entorn, es revestirà la part més vista de 
l’estructura amb un revestiment de pedra similar a la que disposa el pont de Can Molas alhora de donar 
forma arquejada a la part vista del taulell. 

Finalitzada la part més constructiva, es finalitzarà l’obra col·locant els elements de seguretat per a 
vianants, la senyalització horitzontal i vertical, les faroles i es farà una neteja general de l’obra. 

Els detalls geomètrics, així com procediments constructius i amidaments, es troben detallats  als 
Annexes de la Memòria, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost de l’actual projecte. 

 

 

7. Solucions al trànsit durant l’execució 

Durant l’execució de l’obra caldrà tallar temporalment algunes de les vies adjacents a la zona del 
projecte. Tot i que per la definició dels procediments constructius a realitzar s’han dissenyat de manera 
que hi hagi la mínima afectació al trànsit, en alguns procediments a executar resulta imprescindible la 
col·locació de maquinària i material d’obra a les calçades.  

Cada un del procediments constructius anomenats crítics, els qual comporten l’ocupació parcial de la 
calçada o inclús la necessitat del tall de la circulació total en un sentit, estan definits a l’Annex 6 de 
l’actual projecte.  

En aquest Annex 6, en primer lloc s’analitzen els procediments constructius crítics i descriu la zona 
afectada i en segon lloc proposa un seguit de solucions al trànsit a adoptar durant el temps que el trànsit 
es troba afectat proposant les senyalitzacions a disposar, especificades al seu Apèndix.  
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8. Serveis Afectats 

L’obra de l’actual projecte no afecta cap servei subterrani degut a la inexistència d’aquests a la zona de 
fonamentació situada a sota del Canal Industrial del Ter i del seu sobreeixidor. 

No obstant, serà necessària la retirada de una part de la vorera adjacent i de les dues faroles que s’hi 
troben. La instal·lació elèctrica no es veurà en absolut afectada per la retirada de la vorera ja que la 
instal·lació d’aquestes no va per sota la vorera, sinó per l’exterior del taulell del pont, situació no 
afectada durant la retirada de la vorera. 

Tal i com es detalla al procediment constructiu i al Plec de Condicions de l’actual projecte, es retiraran 
les faroles prèviament desconnectades, però es deixarà intacte la xarxa elèctrica que subministra 
electricitat a la resta de faroles adjacents i durant el període d’execució s’instal·laran focus provisionals 
com a substitució de les dues faroles retirades. 

 

9. Estudi de Seguretat i Salut 

En compliment de les obligacions de la Llei 31/1995 i del R.D.1627/1.997, on es requereix un estudi de 
seguretat i salut en projectes amb un termini d’execució major als 30 dies laborable i/o amb un PEC 
major a 450.759,08 €, es defineix l’estudi de Seguretat i Salut a l’Annex 8 del present projecte. 

En ell s’analitzen i desenvolupen els possible riscos i perills específics de l’obra i s’estableixen en les 
mesures a adoptar L’estudi inclou: 

 

- Memòria descriptiva de les mesures a prendre per evitar accidents així com els serveis 
sanitaris per als treballador de l’obra. 

- Plànols on s’ubiquen i detallen les mesures. 

- Plec de condicions particulars dels elements presents al projecte de Seguretat i Salut. 

- Pressupost total de les mesures adoptades. 

 

10.  Planificació de les obres i termini d’execució 

A l’Annex 3 es mostra i descriu el pla d’obra previst per a l’ampliació i millora dels accessos al Pont de 
Can Molas. A més de detallar-hi les principals activitats de les que està composta l’obra, amb les 
corresponents duracions previstes i els lligams temporals que hi ha entre elles. 

A partir d’aquestes dades esmentades, es preveu una durada del termini d’execució de les obres de tres 
(3) mesos. 

 

11. Impacte ambiental i social 

L’estudi de l’impacte ambiental i social inclòs a l’Annex 9  detalla els principals impactes produïts durant 
i després de l’execució de l’obra i proposa un seguit de mesures correctores a fi de reduir i/o eliminar 
aquests impactes no desitjables.  
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12. Control de Qualitat 

A l’Annex 10, Control de Qualitat es detallen les inspeccions i els assaigs a realitzar per a dur a terme un 
correcte control sobre les unitats més importants en la construcció de l’ampliació i millora de 
l’accessibilitat del Pont de Can Molas de Manlleu. 

Per aquest control de qualitat de la qualitat tant de materials, com d’unitats d’obra completes, 
s’aplicaran les especificacions generals i particulars que s’estableixen en el Plec de Condicions Tècniques 
del mateix projecte seguint els mètodes de recepció, presa de mostres, anàlisi i mesures correctores en 
cas de no compliment d’aquestes.  

Per els materials auxiliars durant l’execució de l’obra (encofrats, desencofrants, explosius...) i pels 
materials no estructurals (Mescles bituminoses, revestiments, baranes, peces de panot..) es detallen les 
inspeccions i mesures a dur a terme al Plec de Condicions del present Projecte. 

 

13.  Justificació de preus 

La justificació de preus detallada es troba a l’Annex 11 de l’actual document, basat en el banc de preus 
de l’ITEC de 2012, realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

14.  Revisió de preus 

D’acord amb l’article 77 de la Ley 30/2007, del 30 d’octubre, de Contratos del Sector Público, i ja que el 
termini d’execució de les obres no excedeix d’un any, no correspon aplicar revisió de preus a l’actual 
projecte 

 

15. Resum del pressupost 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte constructiu d’ampliació i millora de l’accessibilitat del 
Pont de Can Molas (Manlleu), ascendeix a la quantitat de cent onze mil cinc-cents noranta-quatre euros 
amb onze cèntims  (111.594,11€). 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL              111.594,11 € 

 

13,00 % Despeses Generals                 14.507,23 € 

6,00 % Benefici industrial                    6.695,65 € 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                          132.796,99 € 

21,00 % IVA                   27.887,37 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                             160.684,36 € 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte, amb despeses generals, benefici industrial i IVA inclosos és de 
cent seixanta mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (160.684,36 €). 
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16.  Classificació del contractista 

Segons els articles 25 i 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas es proposa que les condicions mínimes de classificació de l’empresa siguin les definidies a 
continuació. 

La categoria adjudicada es defineix a partir de l’anualitat mitja de l’empresa contractista en funció del 
PEM i el termini d’execució de l’obra a contractar. 

El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de 111.594,11 € en un termini 
d’execució de tres mesos. 

Per tant l’anualitat mitja per assignar la categoria a l’empresa contractista és: 

 

Anualitat	mitja = PEM · 12/Termini		execució		 = 446.376,44	€ 

 

Per tant, la classificació del contractista és: 

 

-  Grup B. Ponts, viaductes i grans estructures 

-  Subgrup 2. De formigó armat 

-  Categoria d) Quan l’anualitat mitja excedeixi els 360.000 € i no superi els 840.000 € 

 

 

17.  Documents que composen el projecte 

 

Document Nº 1 – Memòria 
 

- Memòria 

- Annexes a la Memòria 

- Annex 1. Geologia i Geotècnia 

- Annex 2. Estudi d’alternatives 

- Annex 3. Procediment constructiu i pla d’obra 

- Annex 4. Ferms i paviments 

- Annex 5. Càlcul estructural 

- Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut 

- Annex 7. Climatologia 

- Annex 8. Solucions al trànsit durant l’execució 
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- Annex 9. Impacte Ambiental i Social 

- Annex 10. Control de qualitat 

- Annex 11. Justificació de preus 

- Annex 12. Reportatge fotogràfic 

 

Document Nº2 – Plànols 
 

- 01. Emplaçament Manlleu / Zona del Projecte 

- 02. Situació actual 

- 03. Topografia de la zona 

- 04. Alçat i perfil acotats 

- 05. Planta projecte finalitzat 

- 06. Definició parts estructurals 

- 07. Alçats estructura integrada a l’entorn 

- 08. Detalls revestiment 

- 09. Detalls senyalització a col·locar i a eliminar 

- 10. Detalls fonamentació i pilar nº1 

- 11. Detalls fonamentació i pilar nº2 

- 12. Detalls fonamentació i pilar nº3 

- 13. Detalls fonamentació i pilar nº4 

- 14. Detalls dintells 

- 15. Detalls unions 

- 16. Detalls taulell i neoprens (Dintell Sud) 

- 17. Detalls taulell i neoprens (Dintell Nord) 

 

Document Nº 3 – Plec de Condicions Tècniques 
 

- CAPÍTOL I – Condicions Generals 

- CAPÍTOL II – Materials bàsics 

- CAPÍTOL III – Unitats d’obra, procés d’execució i control 
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Document Nº4 – Pressupost 
 

- AMIDAMENTS 

- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

- QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

- PRESSUPOSRT 

- RESUM DEL PRESSUPOST 

- ÚLTIM FULL 

 

 

 

 

 

 

Agraïments  

 

En primer lloc voldria agrair a l’Ajuntament de Manlleu, per l’ajuda i  predisposició mostrada i al tutor de 
l’actual projecte, José Luis Zornoza, per l’ajuda i el tracte rebut. 

Agrair el gran suport familiar al llarg de tot el projecte i la carrera en general, sense ells i la seva 
confiança en mi no hauria estat possible.  

Gràcies Ester per l’infinit i incondicional recolzament en tot moment. 

 

 

Barcelona, Maig del 2013 

L’autor del projecte 

 

 

 

 

Sergi Gibaja Musachs 
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1. GEOLOGIA 

La geologia de la zona s’ha obtingut a partir dels mapes geològics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) i el mapa de la província de Barcelona a escala 1:200000 de l’”Instituto Geológico Minero”.  

 

La zona geogràfica del projecte es troba dins la unitat geològica de la Plana de Vic, formant part de la 
Depressió Central Catalana. La litologia típica d’aquesta zona són les margues de color gris blavós, de gra 
fi i de carbonat. 

 

Les especificació pel que fa a l’IGM, són: 

- Litològicament format per mescla d’argiles i sorres, pel que generalment predominen les 
fraccions argiloses. 

- La seva morfologia és principalment plana, amb petites discontinuïtats lligades a 
l’aflorament de les margues que formen el substrat geològic. 

- Els seus materials, considerats semipermeables amb tendència a la impermeabilitat, 
afavoreixen l’aparició de zones de difícil drenatge, dificultant el sanejament. 

- En general, les seves característiques mecàniques es consideren acceptables (capacitats de 
carga i magnitud dels assentaments) 

 

A l’Apèndix 1 de l’actual Annex es mostra informació gràfica de la geologia de la zona. 

  

2. GEOTÈCNIA 

2.1 Introducció  

En aquest annex s’exposen les dades referents a les característiques  geotècniques de la zona propera al 
projecte en qüestió. Degut a la impossibilitat d’executar sondejos a la zona exacta del projecte, s’ha 
utilitzat com a referència l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa SGEYCO SL durant el mes d’Abril de 
l’any 2004 a tan sols 500 metres a l’Est del mateix Passeig del Ter. 

 

L’estudi realitzat, consta de tres sondejos mecànics a rotació amb extracció de testimonis continus. Els 
sondejos estan realitzats per l’estudi que al 2004 es va fer sobre la possibilitat de construir un pont nou, 
el qual, finalment no s’ha realitzat. Dels tres sondejos realitzats només se n’utilitzarà un, ja que els altres 
dos es troben a l’altra banda de la llera del riu (Parc de la Devesa) i per tant més lluny de la zona de 
projecte.  

 

En els sondeigs es van prendre mostres alterades i inalterades a diferents profunditats, i es van realitzar 
assaigs de penetració Standard (SPT) a l’interior d’aquests, a diferents nivells, segons s’avançava en la 
perforació dins de les formacions de sòls. En quant a les formacions rocoses es va procedir a l’obtenció 
de l’índex RQD. 

 

Les mostres extretes dels sondeigs van ser sotmeses a un conjunt d’assaigs al laboratori, amb l’objecte 
de determinar els paràmetres geotècnics de les diferents capes de sòl reconegudes. 
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2.2 Resultats 

2.2.1 Sondeig mecànic 

El sondeig mecànic realitzat, consta d’una profunditat de 7,0 metres, realitzat des de una cota de 445,3 
metres. Al testimoni continu obtingut al sondeig es van realitzar els corresponents talls litològics on 
s’indiquen les capes travessades i la seva descripció, assaigs Standard i nivell de presa de mostres tal i 
com es mostra a l’Apèndix 2. 

2.2.2 Assaig SPT 

Es va realitzar tres assajos assaig SPT al sondeig, mesurant els cops necessaris per a produir una 
penetració de 30 cm a la cullera Standard amb equip estandarditzat. Els resultats obtinguts són: 

 

Sondeig Profunditat 
(m) 

Cops N 

15 cm 15 cm 15 cm 

 

S-1 

0.60 – 1.20 11 10 7 17 

2.40 – 2.85 15 21 36 R 

0.60 – 0.85 20 >50 - R 

 

* Es considera Retop quan la suma  de les dues últimes dades de 15 cm és major a 50. 

2.2.3 Índex RQD 

En els resultats obtingut d’Índex RQD al sondeig realitzat es representa la successió litològica pròpia de 
la zona. Una primera capa de recobriment quaternari format fonamentalment per granulars i la roca 
eocena formada per gres margós. Els resultats obtinguts són:  

 

 

Sondeig Profunditat (m) RQD (%) 

S-1 4.00 -5.00 50 

5.00 – 6.00 60 

6.00 – 7.00 80 
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2.2.4 Assaigs de laboratori 

Amb les mostres obtingudes als sondejos d’extracció es van realitzar a laboratori assaigs de classificació i 
de resistència a la compressió simple.  

 

a) Assaigs de classificació 
 
Aquests assaigs tenen com a finalitat identificar les capes dels sòls. Es va realitzar un anàlisi 
granulomètric per tamisat, les corbes obtingudes es representen a l’apèndix 2. 

Al quadre general d’assaigs de laboratori de l’apèndix 2s’indica la classificació de cadascuna de les 
mostres analitzades d’acord amb el sistema Unificat de Classificació de Sòls (USCS). Per a la separació de 
les diferents grandàries s’ha seguit la Norma DIN (4022). 

Els valors dels límits d’Atterberg obtinguts a les diferents mostres analitzades consten també en aquest 
quadre general de resultats. A més, es mostren de manera més detallada els resultats dels assaigs 
corresponent. En el següent gràfic es representa un diagrama de plasticitat indicant els punts 
representatius del matèria l que passa pel tamís núm. 40 (sèrie ASTM) de les mostres assajades: 

 

 

 

En resum, es pot concloure que, segons la classificació USCS, el sòl assajat és fonamentalment granular 
amb fracció fina argilosa i llimosa de baixa plasticitat, trobant-se a sobre del subsòl rocós amb contacte 
mecànic brusc. Els primers nivells de roca no mostren símptomes d’alteració. 

 

b) Paràmetres característics 
 

 

S’han considerat com a paràmetres característics, a més a més dels percentatges de graves (>2 mm), 
sorres i fins (passa pel tamís 200), el D50 o diàmetre mitjà que indica la mida de partícula que divideix la 
mostra en dues porcions iguals, la classificació USCS (Cassagrande Modificada) de totes les mostres 
analitzades, i el D10, d’aplicació per al càlcul del coeficient de permeabilitat dels sòls granulars fins. A la 

taula següent es recullen els valors dels paràmetres esmentats per a les diferents mostres de sòls 
analitzades. 
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Sondeig Profunditat 
(m) 

USCS Graves 
(%) 

Sorra (%) Fins (%) D10 (mm) D50 (mm) 

S-1 0.60 – 0.80 GP - GM 65.90 24.90 9.20 0.41 9.50 

 

Convé remarcar que la composició percentual dels sòls que constitueixen el recobriment quaternari 
existent sobre la roca és força homogènia, de manera que aquestes dues mostres es poden considerar 
representatives de tota la formació. Es tracta d’una formació eminentment granular, amb fraccions fines 
poc importats, predominant la fracció grava. 

 

c) Índex de consistència 
 

De la comparació entre la humitat del sòl en el seu estat natural amb les humitats corresponents als 
límits líquid i plàstic, s’obté l’índex de consistència dels sòls cohesius. 

 

A la taula següent s’indica l’índex de consistència i la consistència, segons el criteri d’Atterberg, de les 
mostres assajades. 

 

 

Sondeig Profunditat (m) USCS Ic 
Consistència segons 

Atterberg 

S-1 0.60 – 0.80 GP - GM 5.03 Sòlida 

 

 

A la vista d’aquests valors es pot considerar que el sòl de recobriment quaternari es troba en estat de 
consistència sòlida, és a dir, que els continguts d’humitat natural són força allunyats dels que 
corresponen als valors del límit líquid de la fracció plàstica.  

 

d) Assaigs de compressió simple en roca 
 

A partir de provetes obtingudes del testimoni de roca, es van realitzar tres assaigs de compressió simple 
en roca, els resultats dels quals apareix a l’Apèndix 2 de l’actual Annex, així com també al quadre 
general d’assaigs de laboratori . 

 

De cadascun dels assaigs es van realitzar fotografies abans i després del trencament, també adjuntades 
a l’apèndix. Es pot apreciar com, en tots tres casos, les trencades són rígides, per plans pseudoverticals i 
sense deformació axial apreciable.  

 

La següent taula resumeix els valors obtinguts per en l’assaig de compressió simple de la roca: 

 

Sondeig Profunditat (m) qu (Kp/cm
2
) Densitat (t/m

3
) 

S-1 5.40 – 5.60 518.6 2.62 
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e) Sulfats 
 

Sobre una de les mostres de roca obtinguda als sondeigs es va realitzar l’assaig de determinació 
quantitativa de sulfats solubles. A més, a una de les mostres obtingudes d’aigua presa del riu es va 
determinar el contingut qualitatiu de sulfatis solubles. 

 

D’acord amb aquests resultats, i segons les indicacions de la instrucció EHE, no existeix agressivitat per 
sulfats, per la qual cosa no serà necessari l’ús de ciments especials a la fabricació del formigons de 
fonamentacions i altres obres soterrades. 

 

 

3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

 

3.1 Característiques del terreny 

 

La zona d’estudi es troba situada dins de la Plana de Vic, limitada al Nord per l’avantpaís plegat dels 
Pirineus i al sud-est per la Serralada Litoral. A major escala, aquesta unitat geològica forma part de la 
Depressió Central Catalana. 

 

Els materials típics de la Depressió de Vic són les margues de color gris blavós, de gra fi i de carbonat. 
Aquests materials són d’aspecte massiu amb estratificació d’hemimètrica fins a 2-3 metres. Estan en 
disposició subhoritzontal amb cabussaments variables entre 0 i 18º (segons mesures en cabussaments 
propers). 

 

En general, els massissos d’aquest tipus de material es troben afectats per una xarxa de diàclasis amb 
espaiament d’ordre mètric i cabussament subhoritzontal. No obstant, als testimonis de roca obtinguts 
als sondeigs no s’ha apreciat aquesta fracturació. El paràmetre RQD mesurat directament als testimonis 
dels sondeigs és del 50% als primers nivells, però passa a ser del 90% en profunditats major. 

 

Així mateix, els valors de resistència a la compressió simple obtinguts són força alts, amb la qual cosa es 
pot classificar la roca com de gran competència mecànica. 

 

Per sobre d’aquesta formació rocosa es troba un recobriment quaternari, terrassa del riu Ter, constituït 
fonamentalment per bols i graves i graves menudes amb sorra, de còdols poligènics de diàmetre mitjà 
de 3 cm i màxims de 7 cm, amb una fracció fina argilosa i llimosa de poca presència. 

 

3.2 Recomanacions de fonamentació 

 

Segons la investigació realitzada, i a la vista del perfil estratigràfic modelat, que es mostra a l’apèndix 
A.5, es recomana la utilització de fonamentació directa mitjançant sabates o lloses encastades a la 
roca eocena. 
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Considerant una resistència a la compressió simple obtinguda de qu = 518.6 Kg/cm
2
, i atenent al criteri 

dels codis més usualment emprats, la pressió admissible per a fonamentacions directes en roca es de 
l’ordre de 0.2·qu, amb la qual cosa s’obtenen càrregues admissibles de 60 kg/cm

2
. 

 

L’encastament de la fonamentació a la roca serà segons les necessitats de projecte a efectes d’absorbir 
esforços horitzontals, si bé s’ha de considerar un encastament mínim d’1 metre a fi i efecte d’assegurar 
que el pla de suport es troba dins la roca sana. 

 

Atenent que la potència de la formació rocosa és de l’ordre de centenars de metres i, sobretot, de la 
circumstància comprovada que la roca té un índex RQD del 80-90%, en quan es profunditza pocs metres, 
es poden considerar unes deformacions pràcticament nul·les. La bibliografia existent considera per 
aquest tipus de roca un valor del mòdul de deformació lineal mínim de E = 77000 Kp/cm

2
 i màxim de fins 

760000 Kp/cm
2
. 

 

3.3 Ripabilitat del terreny 

 

Els terrenys quaternaris que conformen les terrasses del riu Ter són materials fàcilment ripables amb 
maquinària convencional. Els terrenys rocosos, per al cas de l’encastament de les fonamentacions o 
d’altres, necessitaran de la utilització de martell picador de gran potència. 

 

De l’anàlisi de tota la informació d’aquest estudi, s’estima un percentatge de roca no excavable per 
mitjans mecànics comprès entre un 10% i un 30% en funció dels mitjans d’excavació emprats pel 
contractista 
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1- Objecte 

 

En el present annex es desenvolupa l’estudi d’alternatives realitzar per a la selecció de la millor solució a 
fi d’evitar els problemes existents a la cruïlla d’accés al Pont de Can Molas de Manlleu. 

En aquest cas, es plantegen dos estudis d’alternatives independents. El primer dels quals estudia si la 
millor solució és la construcció d’un pont nou o bé la millora del pont existent. Una vegada escollida, 
procedirem a un segon estudi de les alternatives que es presenten per executar-la. 

A ambdós estudis la solució escollida és la resultant d’una valoració quantitativa multicriteri on en 
primer lloc es realitza una descripció de cada una de les alternatives considerades. Seguidament , es 
procedeix a una valoració numèrica de cada un dels criteris considerats més rellevants, on cadascun 
d’aquests aspectes se l’hi ha donat un pes en funció de la importància considerada. Finalment, escollim 
l’alternativa millor valorada.  
 
En aquest cas, apareix la necessitat de dos estudis d’alternatives.  
 
El primer estudi a realitzar, consisteix en l’elecció del tipus d’obra que durem a terme a fi d’evitar les 
retencions i millorar l’accés a la B-522. Per aconseguir-ho es plantegen dues alternatives, la construcció 
d’un pont nou o la millora del pont existent ( el qual planteja dues opcions ).   
 
Una vegada valorades les alternatives i escollida la millor, estudiarem les diferents opcions que es 
plantegen per dur-la a terme. Cal dir que tant sols s’han analitzat els factors que realment determinen 
diferències entre les alternatives, excloent així tots aquells factors que considerem igual entre les 
alternatives i que per tant, no aporten informació rellevant a l’estudi. 
 
A l’estudi esmentat, en primer lloc es realitza una descripció de cada una de les alternatives 
considerades. Seguidament , es procedeix a una valoració numèrica sobre 5 de cada un dels criteris 
considerats més rellevants (sent “1” la pitjor valoració i “5” la millor) , on cadascun d’aquests aspectes 
se l’hi ha donat un pes en funció de la importància considerada. Finalment, escollim l’alternativa que ha 
resultat millor valorada.  
 

2- Estudi d’alternatives 1  

 

2.1 Descripció de les alternatives. 

 
A fi de reduir les retencions al pont actual i millorar l’accessibilitat a la carretera B-522, en primer lloc es 
plantegen dues alternatives: 
 

Alternativa nº1 : Construcció d’un pont nou. 
 
Alternativa nº2 : Ampliació i millora de l’accés al pont existent. 

 
 
La primera alternativa planteja la construcció d’un pont nou i totalment independent del Pont de Can 
Molas. Aquest pont es situaria a uns 500 metres a l’Est del pont existent, on s’accediria a partir del 
Carrer Torrent de la Borina i finalitzaria al Parc de la Devesa, on s’hauria de construir una carretera que 
unís el pont amb la carretera B-522 travessant pel mig del parc. Aquest projecte, tot i no haver-hi 
decisions fermes, ha estat proposat per l’Ajuntament de Manlleu com a futur emplaçament d’un 
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possible pont i està plantejat a l’apartat PPU-6 Pont Est del POUM. A l’actual estudi es considera aquesta 
situació com la més adequada per la construcció d’un pont nou.  
 
Per altra banda, la millora de l’accés al Pont de Can Molas consistiria en l’ampliació de la cruïlla actual a 
fi de poder-hi construir una rotonda el suficientment gran per permetre una bona circulació per a tot 
tipus de vehicles. D’aquesta manera s’evitaria que els vehicles provinents de Vic que volen accedir al 
Passeig del Ter obstaculitzessin el pont a l’espera per poder trencar a l’esquerra i per tant no es creessin 
les retencions. A més, la rotonda facilitaria la circulació dels vehicles provinents de l’Oest del Passeig del 
Ter i volen continuar al mateix travessant la cruïlla, ja que actualment sense cap element d’ajuda 
l’espera pot resultar llarga, produint retencions en aquest carrer.  
 
 
 

2.2 Criteris de valoració 

 
Criteri social  
 

- Funcionalitat: s’ha valorat de forma positiva el millor accés a la B-522 des de Manlleu així com 
la reducció prevista de retencions al Pont de Can Molas. 
 

- Integració amb l’entorn: es valora positivament que l’obra quedi correctament integrada amb 
l’espai natural de la llera del ter i es penalitza aquelles alternatives amb afectació al Pont 
medieval i patrimoni històric Manlleuenc. 
 

 
Criteri tècnic  
 

- Procediment constructiu: tindrem en compte la complexitat i els riscos que provoquen els 
respectius procediments constructius, penalitzant aquelles alternatives que requereixen més 
mà d’obra i més treballs considerats de risc, com treballs d’altura. 

 
- Temps d’execució: es valorarà positivament el menor temps emprat per la millora de la situació 

actual tant per la comoditat dels veïns, i alhora, queda reflectit en altres factors com són 
l’econòmic i el de seguretat. 
 

- Afectacions durant les obres: al tractar-se d’unes obres que afecten a l’accés més transitat de 
Manlleu, es valora positivament la mínima afectació al trànsit. 
 
 

Criteri econòmic 
 

- Cost de l’obra:  considerem un factor important en la decisió de la millor alternativa, pel que 
valorarem positivament aquelles alternatives amb un cost de construcció i manteniment 
menor.  

 
Criteri de impacte Ambiental  
 

- Afectació mediambiental durant la construcció: es penalitza aquelles alternatives les quals 
afecten més negativament al medi natural ja que la construcció de cada una de alternatives pot 
afectar al Canal Industrial i/o al riu Ter. 

 
- Afectació mediambiental després de la construcció: penalitzem aquelles alternatives les quals 

una vegada construïdes afectaran negativament a la llera del riu, al canal o a l’entorn natural. A 
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més, en el cas del canal, l’obstaculització d’aquest mitjançant piles i/o estreps, faran reduir el 
seu rendiment. 

 
 
2.3 Valoració de les alternatives 
 
 
Criteri social (30%) 
 

- Funcionalitat (Pes: 1,0) 
 
Definit el què entenem per funcionalitat, l’alternativa nº1 té una funcionalitat clarament major a 
l’alternativa nº2 ja que amb la construcció de un pont nou i amb el ja existent, tindríem dos accessos a la 
ciutat des de la B-522 pel que es repartiria el trànsit. Tot i que a l’alternativa nº1 no soluciona el 
problema dels accessos del pont existent, faria que la circulació en aquest disminuís notablement pel 
que indirectament solucionaríem en bona part els problemes de retencions. 
 

- Integració amb l’entorn (Pes: 1,0) 
 

Com s’ha comentat anteriorment, el Pont de Can Molas és un símbol de la història Manlleuenca, pel que 
és molt important la seva preservació. En el cas de construir un pont nou, l’estructura del qual serà en 
harmonia al Pont de Can Molas, pel que es descarta qualsevol estructura metàl·lica i en el cas d’una 
estructura de formigó, aquest serà recobert d’una pedra similar a la del pont medieval.  No obstant, 
l’alternativa nº1  requereix la construcció d’una carretera pel bell mig del Parc de la Devesa, el qual és 
de gran estima pels Manlleuencs i on actualment no hi ha ni una sola construcció civil sinó camps de 
pastura i senders per passejar. Per tant, tot i no afectar en res al pont actual afectem un altre element 
de gran importància per la ciutat. 
Pel que fa a l’alternativa nº2, sigui quina sigui la tipologia estructural de l’ampliació, es revestirà aquesta 
amb una pedra similar a la del pont l’existent, de manera que quedi més integrat i continu. Aquesta 
alternativa, tot i que ocultaria una part del pont, representaria una part petita i la qual seria estudiada a 
fi de que aquesta ocultació fos la mínima. 

 
Criteri tècnic (20%) 
 

-  Procediment constructiu (Pes: 1,0) 
  
Tal i com ha definit, la valoració del procediment constructiu valora principalment la complexitat i els 
riscs. Per tant, pel que fa a aquests factors l’alternativa nº2 rep una puntuació favorable respecte 
l’alternativa nº1 ja que aquesta, es preveu que serà un pont de gran llum per salvar la llera del riu. 
Aquest procediment requereix treball complex durant una gran part de l’obra, així com treballs d’alçada 
i elevat nombre d’operaris. Per altra  banda, l’alternativa nº1 requereix menys personal i procediments 
constructius més senzills i curts, tot i que seran necessaris treballs d’altura per la realització de les piles. 
  

- Temps d’execució (Pes: 0,8) 
 
Aquest criteri és molt diferent entre les dues alternatives, ja que tot i no saber encara amb molta 
exactitud la duració de cada una de elles, queda clar que l’alternativa nº1 requerirà un temps d’execució 
molt més elevat al de l’alternativa nº2. Per aquest motiu beneficiem la darrera alternativa. 
 

-  Afectacions obres (Pes: 0,8)  
 
En aquest cas, ambdues alternatives rebran la mateixa puntuació. Tot i que l’alternativa nº2 treballarà a 
una zona molt propera a l’únic accés, es preveu que la construcció de l’estructura no afectarà a la 
circulació. En l’únic moment que aquesta obra afectarà a la circulació serà quan es construeixi la 
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rotonda. D’altra banda, l’Alternativa nº1 tot i que el pont es construiria a 500 metres de l’accés actual, 
caldria també la construcció d’una rotonda en el punt d’unió de la nova carretera amb la B-522. 
Per aquest motiu, i considerant que la construcció de les dues rotondes esmentades tindran un temps 
de construcció similar, decidim puntuar igual les dues alternatives.  
 
Criteri econòmic (30%) 
 

- Cost de l’obra  
 
Les dues alternatives presenten un cost d’execució molt diferent. Sense la necessitat de fer una gran 
aproximació, sabem que clarament la construcció i manteniment de un pont nou i la nova carretera 
d’unió tindrà un cost molt més elevat que l’ampliació de la cruïlla del pont existent. Per tant valorarem 
que econòmicament l’alternativa nº2 és millor que la nº1. 
 
Criteri impacte ambiental (20%) 
 

-  Afectació mediambiental (Pes: 0,6) 
 
L’alternativa nº1 obtindrà una penalització en el factor mediambiental ja que aquesta alternativa és 
altament més agressiva amb l’entorn. Aquesta en primer, tot i dissenyar un pont de gran llum sense 
piles, els estreps afectarien a l’entorn del riu. D’altra banda, requereix la construcció de la ja esmentada 
carretera al Parc de la Devesa, pel que penalitzarem aquest fet.  
Pel que fa a l’alternativa nº2, tot i tractar-se d’una estructura la qual requerirà varies piles, té un 
impacte molt menor a l’alternativa nº1. S’ha de tenir en compte que en aquest cas necessitarem buidar 
el canal a fi de construir-hi les piles. No obstant, aquest buidament del canal ja es realitza periòdicament 
per la seva neteja i manteniment, pel qual, es farà coincidir aquest buidament per a realitzar les dues 
tasques. 
 
2.4 Taula de valoracions 
 

CRITERI  PESOS PARCIALS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 

So
ci

al
 

3
0

%
) 

   Funcionalitat 
   Integració amb l’entorn 

1,0 5 2 

1,0 2 3 

Parcial 7/10 5/10 

Percentatge 70 % 50 % 

Tè
cn

ic
  

(2
0

%
) 

   Procediment constructiu 
   Temps d’execució 
   Afectació de les obres 

1,0 3 4 

0,7 2 4 

0,7 4 4 

Parcial 7,2/12 9,6/12 

Percentatge 60 % 80 % 

Ec
o

n
ò

m
ic

 

(3
0

%
) 

   Cost 1,0 1 5 

Parcial 1/5 1/5 

Percentatge 20 % 100 % 

Im
p

ac
te

 

am
b

ie
n

ta
l 

(2
0

%
) 

   Afectació mediambiental 1,0 2 4 

Parcial 2/5 4/5 

Percentatge 40 % 80 % 

  TOTAL 47 % 77 % 

*Cada una de les puntuacions és sobre 5. 

Considerant “1” com a molt negativa i “5” com a molt positiva. 
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3. Estudi d’alternatives 2 

 

3.1  Descripció de les alternatives. 

 
 
Una vegada decidit que la solució a emprar per millorar la situació actual és una ampliació de l’accés al 
pont, queda definir a on s’ubicarà. 
 
Pel que fa a l’estructura, independent de on finalment la ubiquem, s’ha decidit la construcció de pòrtics 
de formigó adjunts al pont existent els quals seran el recolzament de les prelloses que formaran el nou 
taulell d’ampliació. Aquesta estructura no es recolzarà en cap punt ni al pont ni al mur del canal, degut a 
l’antiguitat d’ambdós. La unió entre la nova estructura i l’antic pont es realitzarà mitjançant les juntes de 
dilatació adequades i especificades a l’actual projecte.  
 
Per tant, el factor a analitzar és la ubicació d’aquesta estructura. En aquest cas, tenim fins a tres 
alternatives possibles: 
 
 Alternativa nº1 : Ampliació del lateral Oest del pont. 

 
Alternativa nº2 : Ampliació del lateral Est del pont. 
 
Alternativa nº3 : Ampliació d’ambdós laterals del pont. 

 
L’alternativa escollida, serà la millor puntuada de cadascun dels següents criteris.  
 
 

3.2 Criteris de valoració 

 
Criteri social  
 

- Funcionalitat: 
 

S’ha valorat de forma positiva la fàcil i eficaç circulació i accés tant de sortida com d’entrada a la 
rotonda. D’altra banda, s’ha tingut en compte quines són les vies més transitades i s’ha valorat 
positivament la transitivitat entre aquestes, ja que hi ha vies notablement més freqüentades que 
d’altres.  

 
- Integració amb l’entorn:  

 
Tenint en compte que l’obra és adjacent a un pont de 600 anys d’antiguitat i que és patrimoni històric 
de la ciutat,  es valora positivament la mínima afectació a ell, tant visualment com l’afectació negativa a 
la seva estructura.  

 
 
Criteri tècnic  
 

- Procediment constructiu:  
 
Es valora la facilitat d’execució de les obres així  ja que els dos laterals del pont presenten diferents 
elements que poden complicar l’execució i dificultats per acopi de materials i maquinària. 
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- Temps d’execució: 

 
Considerem positiu els terminis d’execució menors, per tot el que implica. Com ara, la comoditat dels 
veïns, preu de la mà d’obra i riscs. 
 

- Seguretat i salut:  
 

Es penalitzaran aquelles alternatives que requereixen més mà d’obra, sobretot en treballs d’altura i 
treballs complexes. 

 
- Afectacions durant les obres:   

 
Al tractar-se d’una entrada molt transitada, a un pont amb un únic carril per sentit de circulació, es 
valora positivament la mínima afectació al trànsit de cotxes al llarg del pont. 

 
 

Criteri econòmic 
 

- Cost:   
 

Considerant que el cost de manteniment de les tres alternatives serà similar, i per tant irrellevant a 
l’estudi, alhora que baix, considerem en aquest punt únicament el cost de la construcció de l’obra. 
 
Criteri de impacte Ambiental  
 

- Afectació mediambiental durant la construcció: 
 
Es penalitzen aquelles alternatives les quals afecten més negativament al medi natural, en aquest cas, 
sobretot al canal industrial. 
 

- Afectació mediambiental després de la construcció 
 
Al tractar-se d’estructures amb pilars, valorarem positivament aquelles alternatives les quals els seus 
pilars afecten menys al cabal del Canal Industrial. 
 

3.3  Valoració de les alternatives 

 
Criteri social (40%) 
 

- Funcionalitat (Pes: 1,0) 
 
Definit què entenem per funcionalitat, veiem que l’alternativa nº1 té mancances. Tenint en compte que 
una de les destinacions principals dels vehicles que provenen del Passeig del Ter és accedir al pont, en 
aquesta opció amb la rotonda situada a l’extrem oest, fa aquesta transició sigui complicada.  
Per altra banda, l’alternativa nº2 té una bona accessibilitat i circulació per tots els sentits, tot i que de 
manera menys eficient als provinents del pont que volen girar a l’esquerra que l’alternativa nº3. 
L’alternativa nº3, té una molt bona accessibilitat a totes les vies, sigui quina sigui la destinació, inclús per 
les accions menys freqüents.  
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- Integració amb l’entorn (Pes: 1,0) 
 

Com s’ha comentat anteriorment, el Pont de Can Molas és un símbol de la història Manlleuenca, pel que 
és molt important la seva preservació. Per aquest motiu, qualsevol de les alternatives adoptades, 
recobrirà els seus pòrtics amb pedra el més similar possible al pont. No obstant, no totes les opcions li 
afecten igual.  
L’alternativa nº1, afecta al lateral Est. Aquesta banda del pont és més visible que l’altra i per dir-ho 
d’alguna manera, és la més observada del pont. Aquest fet segurament és fruit de que a l’altre lateral, 
on faríem l’alternativa 2, hi ha el sobreeixidor del Canal i més vegetació densa que oculten parcialment 
el pont des de el Passeig peatonal.   
Per tant, en aquest sentit valorarem més positivament l’alternativa nº2, que és la única que no afecta en 
absolut al lateral esmentat.  
Pel que fa a l’alternativa nº3, pels motius prèviament comentat i afegint que també afecta a l’altre 
lateral, serà la més penalitzada. 
 
Cal tenir en compte, que les tres alternatives no afectaran els mateixos metres lineals de pont ja que el 
revolt Est és més obert i per tant requereix més metres de transició. No obstant, considerem com a 
factor més important la preservació del lateral més interessant que no pas la diferència d’uns metres de 
més o menys afectació. 

 
 

Criteri tècnic (20%) 
 

-  Procediment constructiu (Pes: 1,0) 
  
Com s’ha comentat, en aquest cas el procediment constructiu de les tres alternatives és molt similar, 
per tant, ens centrarem a valorar les facilitats de construcció i acopi de materials i maquinària. En aquest 
cas, el lateral Est presenta l’adversitat de que hi ha el sobreeixidor el qual dificulta l’accés de la 
maquinària que necessitarem per a la col·locació de les bigues prefabricades. Per tant, valorarem com a 
més bona l’Alternativa nº1 respecte l’alternativa nº2. Pel que fa l’alternativa nº3 serà puntuada com a 
dolenta, ja que requeriria doble procés constructiu i ens trobaríem amb els casos negatius de 
l’Alternativa nº2 i a més executar també un cas similar a la nº1.  
 

- Temps d’execució (Pes: 0,7) 
 
Definits els inconvenients dels temps d’execució alts, valorarem com a molt bona l’Alternativa nº1 i com 
a bona l’alternativa nº2, al tractar-se de com hem dit, una ampliació major i amb més problemes 
d’acopi. Per altra banda, l’alternativa nº3 la penalitzarem per tenir el temps d’execució més alt 
equivalent pràcticament a la suma de les altres dues. 
  

- Seguretat i salut (Pes: 0,7)  
 

Com s’ha esmentat considerem com a bones alternatives aquelles que requereixen menys mà d’obra 
especialment en treballs complexes i d’altura. Per tant, com que tant l’alternativa nº1 com la nº2 
consten d’estructures similars amb el mateix nombre de piles i alçada, les valorarem igual. D’altra banda 
l’alternativa nº3 és penalitzada ja que requereix el doble de piles i estructures que les altres i per tant, 
els riscs són el doble. 

 
-  Afectacions obres (Pes: 0,7) 

 
En aquest cas, igual que l’anterior valorarem les alternatives nº1 i nº2 igual ja que preveiem que 
l’afectació d’ambdues serà similar i considerem que baixa. L’alternativa nº3, no es preveu que tingui 
afectacions diferents però al tractar-se de una obra amb temps d’execució major, les afectacions per 
petites que siguin també seran majors. 
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Criteri econòmic (20%) 
 

-  Cost (Pes: 1,0) 
 
Per avaluar el cost material de les alternatives aproximat, al tractar-se de tipologies estructurals similars, 
s’ha comparat el número de les unitats d’obra principals Aquestes, són els pilars dels pòrtics i els metres 
quadrats de taulell a construir, que com diem és només una aproximació no numèrica del possible cost 
final.  Pel que fa als pòrtics i piles les alternatives nº1 i nº2 tenen en mateix nombre, mentre que 
l’alternativa nº3 en té el doble, pel que serà penalitzada.  
 
D’altra banda, entre l’alternativa nº1 i nº2 hi ha una important diferència (pràcticament el doble) de 
metres quadrats de taulell, pel que la nº2 rebrà una puntuació menor. D’altra banda, com hem 
comentat hi ha dificultat en acopi de materials i maquinària al lateral Est, que complicarà el procés 
constructiu augmentant el temps d’execució i per tant el cost de les alternatives que afecten el lateral 
Est del pont.  
 
Criteri del impacte ambiental (20%) 
 

-  Afectació mediambiental durant les obres (Pes: 0,6) 
 
Durant les obres, el principal afectat mediambientalment serà el Canal Industrial ja que per a la 
realització dels recolzaments del pòrtic s’haurà de buidar. L’Ajuntament realitza buidaments 
periòdicament per a netejar el fons del canal, per tant, es programarà que la construcció dels pòrtics 
sigui immediatament abans de la neteja del canal a fi de no haver-lo de buidar més vegades del 
necessari i aprofitar la neteja per retirar les restes produïdes per durant la construcció. 
 
D’aquesta manera, i al tenir el mateix número de piles submergides al canal, les alternatives nº1 i nº2 
rebran la mateixa puntuació. No obstant, altra vegada l’alternativa nº3 rebrà una puntuació menor ja 
que requeriria que el canal estigués buidat el doble de temps o bé si volguéssim evitar aquest fet, 
s’haurien de contractar dos equips. 
 

 
-  Afectació mediambiental després de les obres (Pes: 1,0) 

 
Després de les obres, l’afectació al canal serà la reducció del cabal degut al volum de les piles 
submergides, i per tant,  una disminució del rendiment d’aquest. Per aquest motiu ens interessen 
aquelles alternatives amb el mínim de piles submergides (Alternativa nº1 i nº2). L’alternativa nº3, 
requeriria dues piles submergides pel que faria disminuir encara més el rendiment del canal. 
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CRITERI 

PESOS 
PARCIALS 

 
ALTERNATIVA Nº1 

 
ALTERNATIVA Nº2 

 
ALTERNATIVA Nº2 

So
ci

al
 

3
0

%
) 

Funcionalitat  1,0 1 4 5 

Integració amb l’entorn 1,0 3 5 1 

Parcial 4/10 9/10 6/10 

Percentatge 40 % 90 % 60 % 

Tè
cn

ic
  

(2
0

%
) 

Procediment constructiu 1,0 5 3 2 

Temps d’execució 0,7 5 4 2 

Seguretat i salut 0,7 3 3 1 

Afectació de les obres 
 
 

0,7 5 5 3 

Parcial 14,1/15,5 11,4/15,5 6,2/15,5 

Percentatge 82,9 % 67 % 36,5 % 

Ec
o

n
ò

m
ic

 

(3
0

%
) 

Cost 1,0 5 3 1 

Parcial 5/5 3/5 1/5 

Percentatge 100 % 60 % 20 % 

Im
p

ac
te

 

am
b

ie
n

ta
l 

(2
0

%
) 

Afect. durant obres 0,6 3 3 1 

Afect. després obres 1,0 3 3 1 

Parcial 4,8/8 4,8/8 1,6/8 

Percentatge 60 % 60 % 20 % 

 TOTAL  64,6 % 73,4 % 39,3 % 

*Cada una de les puntuacions és sobre 5. 
Sent 1  

3 -Conclusions 

 
A partir dels dos estudis d’alternatives realitzats i seleccionant aquelles alternatives amb la valoració 
més elevada,  obtenim que la millor solució a adoptar és l’ampliació del Pont de Can Molas pel seu 
lateral Est.  
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Apèndix  

Croquis de les alternatives estudiades 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annex 3. 

Procediment constructiu  

i pla d’obra 
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1. Introducció 

 

En aquest annex es justifica el termini d’execució proposat per l’ampliació i millora dels accessos al Pont 
de Can Molas de Manlleu, així com la descripció de cada un dels processos constructius a  realitzar. 

En primer lloc, s’enumeren i descriuen cada una de les grans parts de les que es composa l’obra, 
descrites breument i amb les tasques particulars. A continuació, es presenta una la programació de 
l’obra amb els temps parcials de cada procediment i les relacions temporals entre diferents activitats, 
mitjançant el diagrama de Gantt. Els criteris considerats de temps invertit en cada una de les activitats  i 
correlacions entre elles, obtingut mitjançant els amidaments i el programari del pressupost TCQ, ens 
donen el termini d’execució de la totalitat de l’obra. 

 

2. Descripció de les principals activitats 

La complexitat de l’obra i el gran nombre d’elements diferents que hi intervenen, mereixen una 
descripció individualitzada, donant importància a l’ordre d’execució i el temps d’espera entre activitats. 

En els següents punts, s’hi troba una descripció general dels treballs a dur a terme, els quals es troben 
àmpliament descrits al Plec de condicions de l’actual projecte, tant de treball específic a realitzar, com la 
maquinària i personal a utilitzar en cada cas. 

 

2.1  Treballs previs  

- Buidar el canal industrial (Inici obra – Activitat puntual) 

Com s’ha especificat anteriorment a la memòria de l’actual projecte, per a la construcció dels elements 
de fonamentació, així com per la construcció dels pilars, es requerirà buidar el canal en la seva totalitat, 
mitjançant les comportes mecàniques. 

Aquest procediment, es realitza regularment per l’Ajuntament de Manlleu per a la neteja i manteniment 
del mateix canal. Per tant, seria de gran interès coincidir aquesta neteja amb la data de buidament del 
canal a fi de que la construcció d’aquesta obra no impliqui un impacte ambiental major. 

Es considerarà el canal buidat 72 hores després de l’obertura de comportes, temps durant el qual 
s’haurà retirat l’aigua i els fangs hauran perdut una gran part de la humitat.  

-  Tancar el perímetre de la zona de treball situada al passeig del ter, on hi haurà la zona 
d’apilament de materials, maquinària i caseta pels operaris. 

Es tancarà al zona de treball mitjançant tanques mòbils d’acer amb peus de formigó prefabricat, 
recordem que en aquesta zona no hi ha circulació de vehicles, pel que no s’hauran de realitzar mesures 
addicionals. Pel que fa als vianants es continuarà permetent la seva circulació fora de la zona d’obra 
ballada.  

 

-  Tallar la circulació de vianants a la vorera Est del Pont de Can Molas i de la vorera del 
Passeig del Ter, per motius de seguretat. 

Mitjançant les mateixes balles que al procediment anterior, en aquest cas col·locant-les just a l’inici  de 
la vorera a la part Sud del pont i pel que fa a la part del No es tallarà, encara, la circulació de vehicles. Es 
procurarà al llarg de tota l’obra la mínima afectació a aquests, de la manera que en la mesura del 
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possible totes les activitats es realitzaran des de la base de l’obra, al Passeig del Ter, definits al plànol 
esmentat anteriorment..  

- Retirada de les baranes del pont actual que es troben afectades per la zona del projecte: 

· Els primers 20 metres de baranes metàl·liques del lateral Est del pont. 

· Els primers 11,5 metres de les baranes de formigó prefabricat del Passeig del Ter. 

- Retirada de la vorera de l’actual pont i del Passeig del Ter de la zona afectada per el 
projecte, coincidint amb les longituds de barana retirada, deixant la cota l mateix nivell que 
la calçada actual.  

- Col·locació baranes provisionals de seguretat coincidint amb el tram de retirada de la 
barana antiga i la vorera. 

- Podar l’arbre situat dins el sobreeixidor, tot i que no es preveu la necessitat de la retirada 
total de l’arbre, es creu convenient la podada de les branques més properes al pont ja per 
motius constructius com per motius de futura visibilitats dels vehicles. 

- Retirada de les dues faroles que es troben a la zona del projecte, però mantenint l’ 
instal·lació elèctrica intacte, ja que subministra electricitat a la resta de faroles i no molesta 
al procés de les obres. Es retiren, però es col·loquen al  lloc reservat per a l’acopi de 
materials i maquinària ja que es tornaran a instal·lar a la nova estructura. 

- Lloguer grua autopropulsada  

Es llogarà una grua autopropulsada amb braç telescòpic de mínim 20 metres amb resistència en punta 
de 24 tones. Aquesta grua ens permetrà la col·locació de la petita maquinària a l’interior del canal, les 
quals no poden accedir pel seu propi peu degut a la no existència de rampes d’accés, la maquinària més 
pesada a col·locar serà la de moviments de terres la qual pesa entre 11 i 17 tones. Tot i ser àmpliament 
suficient la resistència de la grua autopropulsada es recomana utilitzar com menys distància del braç 
mecànic millor A més, aquesta grua també serà la responsable de posar i treure la maquinària per 
treballs a alçada dels dintells i taulell entre d’altes, les quals són de menors dimensions que la 
retroexcavadora per la que s’ha dimensionat.  

L’ús habitual d’aquesta màquina per posar i treure maquinària de menors dimensions a l’interior del 
canal industrial, es farà des del Passeig del Ter, des de on permet un desplegament del braç telescòpic 
menor, tallant temporalment la circulació d’aquest i aplicant els mètodes expressats a l’annex de  

Aquesta grua accedirà a la zona a partir de l’accés per vehicles que el Passeig Peatonal del Ter té a 
l’alçada del Carrer Enric Delaris i es col·locarà a la zona especificada al plànol de treballs previs. 

 

- Retirada dels 30-40 centímetres de fangs i vegetació que es troben a la solera del canal 
industrial.  

Caldrà esperar que el Canal estigui completament buit i dins el possible, el mínim de fangós. S’estima 
que entre l’inici de les comportes del canal i el començament de la retirada dels fangs passin com a 
mínim 72 hores. La retroexcavador utilitzada, esmentada prèviament, disposarà de rodes eruga per el 
no esfondrament d’aquesta quan es col·loqui amb la grua autopropulsada a la base de fangs que es 
preveu tova. 
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2.2 Elements de fonamentació i pilars 

En primer lloc es realitzarà la retirada parcial de solera de formigó armat del canal: 

En el cas de les fonamentacions nº1,2 i 3, es troben situades a l’interior del canal. Aquesta canal té una 
solera de 15 centímetres de gruix de formigó armat. Per tant, per a la construcció de les fonamentacions 
s’haurà de retirar primera aquesta capa. Tal i com està descrit al plànol de retirada de la solera del canal,   
es retiraran un total de 26 m

2
 d’aquesta capa. 

Acte seguit es retirarà el volum de terra necessari per a la construcció de la sabata. El volum a retirar 
serà com a resultat de la superfície a excavar per a la construcció de les sabates. Aquesta superfície ve 
condicionada per l’estudi geotècnic. Aquest, recomana un encastament de 1 metre a fi d’assegurar el 
recolzament sobre roca sana. D’altra banda, el talús necessari per a la capa de margues és considera 
suficient de 1:3 degut a la bona compactació i estabilitat que presenta el terreny.   

L’amidament del volum de terres a retirar és d’aproximadament 30m
3
. Aquestes terres seran 

dipositades a un lateral de l’obra ja que pràcticament el 95% d’elles es tornaran a utilitzar per al reblert. 
Aquest percentatge tan elevat és degut a que aquestes terres a més de reblir el seu lloc original, també 
ho faran a la zona de roca extreta per el recolzament de la sabata. Per  

Amb la terra extreta, s’extraurà un metre de roca eocena per trobar la roca sana tal i com indica l’estudi 
geotècnic.  

Llavors, es col·locarà al fons una capa de formigó de neteja de 10 centímetres, sobre del qual es 
col·locarà l’armat de la sabata especificat al càlcul estructural i als plànols d’especejament. 
Posteriorment s’encofrarà i es formigonarà tot el cantell de la sabata, deixant vistes les barres d’unió 
amb el pilar. 

Una vegada armada i formigonada les quatre fonamentacions, es requereix un temps d’espera de 48 
hores entre el formigonat d’aquestes i el formigonat dels pilars. Durant aquest temps, seria convenient 
aprofitar per col·locar els encofrats dels pilars així com l’armadura. Llavors, quan s’assoleixin els dies de 
curat de les fonamentacions, es procedirà al formigonat d’aquests pilars, els quals es podran 
desencofrar 24-36 hores després en funció de la temperatura atmosfèrica. Per motius de seguretat 
considerem en aquest projecte 36 hores.  

Finalment, es repararà la part afectada de la solera del canal lligant les esperes de l’armat existent amb 
les noves a col·locar, amb la mateixa disposició que l’anterior però en aquest cas amb el pilar 
sobresortint al centre.  

 

2.3 Dintells 

Durant el temps de curació dels pilars, que considerem un mínim de 7 dies a fi que aquests assoleixin 
almenys el 80% de la seva resistència, es col·locaran els encofrats del dintell i l’armadura d’aquests, i 
s’uniran les esperes del pilar amb les del dintell que formaran l’empotrament.  

Acte seguit i abans de formigonar s’apuntalarà l’encofrat del dintell per dos motius:  

- No sobrecarregar el pilar, el qual encara no haurà assolit la seva resistència màxima. 

- Permetre la col·locació de les bigues del taulell sobre del dintell sense esperar als 28 dies de 
resistència màxima d’aquest. L’acció d’aquests puntals permet reduir el temps de 
col·locació de les bigues dels 28 esmentats a només una setmana.  

Per tant, una setmana després del formigonat dels pilars, es podran formigonar els dintells degudament 
apuntalats. Es requereix una superfície rugosa a la cara superior dels dintells a fi d’assegurar una bona 
fricció amb els elements de recolzament. Tal i com s’especifica al plec de condicions. 

 

2.4  Elements de recolzament 
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Posteriorment al desencofrat dels dintells, i per tant poden aprofitar la mateixa maquinària de treballs 
d’alçada, es procedirà a la col·locació dels elements de recolzament, els quals no són ancorats al dintell. 
La posició exacta dels elements de recolzament es troba especificada al Plànol de situació dels 
recolzaments del document 2 de l’actual projecte. 

 

2.5  Bigues  

Una vegada col·locats els neoprens, i tenint en compte que hagin passat els 7 dies del formigonat del 
dintell i que aquest es troba ben apuntalat, es col·locaran les bigues prefabricades mitjançant una grua 
situada al inici del pont actual. Aquesta grua, ha de tenir un braç major a 11 metres i capaç de suportar 
el pes de la biga de més llum a aquesta distància. El pes estimat d’aqueta biga de 25 metres és de 
16.500 Kg, pel que la grua ha de ser capaç de suportar un moment de gairebé 1800 KN·m.  

 

2.6 Llosa del taulell 

Col·locades les bigues de suport del taulell, es col·locarà en primer lloc les prelloses. Aquestes, com 
s’indica, tindran una llum lliure de 2,2 metres i es recolzaran en 15 centímetres d’amplada a cada lateral. 
La funció d’aquestes prelloses és actuar com un encofrat perdut. 

Posteriorment a la col·locació d’aquestes prelloses, s’armarà l’armat transversal i longitudinal especificat 
de la llosa i una vegada col·locades i lligades, es podrà formigonar amb formigó de ràpid enduriment i 
amb baixa quantitat d’aigua, a fi de poder-li donar la pendent necessària.  

 

2.7  Formigó d’anivellació 

Serà col·locat una vegada la llosa hagi adquirit la resistència que permeti l’accés de material i personal 
damunt d’aquesta. S’estima que es podrà començar el replanteig d’aquesta capa  

La funció de la capa de formigó d’anivellació és corregir les possibles diferències de cota del taulell, ja 
sigui per motius constructius, de càlcul o degut a l’aixecament topogràfic, així com donar una bona 
transició i coincidir exactament les cotes de l’estructura amb la de la via actual, tenint en compte que al 
damunt s’hi col·locaran 25 centímetres de ferms.  Així doncs pel gruix exacte d’aquest es farà un 
replantejament in situ una vegada construïda la llosa.  

 

2.8 Ferms i paviments 

 

Després del formigonat de la llosa, es requerirà un mínim de 7 dies per l’enduriment i l’adquisició del 
80% de la resistència de la llosa a fi que aquesta suporti la maquinària necessària per a l’execució dels 
ferms. Aquesta maquinària, tal i com es detalla al pressupost i plec consta principalment de un rodet 
vibratori autopropulsat de 12t, pes suficientment petit per ser suportat per la llosa i estructura en 
general al seu 80% de la resistència. 

Hi distingim dues seccions.  

- Als 1,5 metres del lateral exterior del taulell serà la part destinada al trànsit de vianants (30 
m

2
) 

- El resta de la llosa serà destinada al trànsit rodat (101 m
2
) 

 

La secció de ferms a considerar, és fruit de l’estudi de l’Annex 4  en funció de la secció: 
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La secció de trànsit rodat presenta un total de 25 centímetres, amb la següent disposició: 

- Capa de rodat de mescla bituminosa drenant (PA) de 5 centímetres 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1. 

- Capa intermèdia tipus S-12 de 10 cm d’espessor. 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1. 

- Capa base tipus S-20 de 10 cm d’espessor. 

Col·locats amb la tècnica i maquinària descrits al plec de condicions. 

 

Pel que fa a la secció de pas per a vianants presenta la següent disposició 

- Llambordes de formigó prefabricades de 30x30x5 cm (o similars) 

- Bloc de formigó en massa de 20 centímetres 

- Graó de formigó prefabricat, similar al que el pont té actualment el qual proporciona una 
petita alçada al lateral de la vorera que dificulta que els vehicles produeixin accidents sobre 
els vianants, donant continuïtat a la ja existent.  

Les llambordes seran col·locades després de l’enduriment del formigó, col·locant una fina capa de 
morter entre les llambordes i el formigó a fi d’aconseguir una bon adherència. 

 

2.9 Juntes de dilatació 

 

Finalitzats els ferms, es col·locarà als perímetre de contacte de l’estructura del projecte amb la de 
l’actual amb les juntes de dilatació especificades al càlcul estructural i al plec de condicions. Aquestes 
juntes requeriran el foradament parcial dels ferms i la retirada de una fina capa de rodament a fi 
d’acoblar bé aquestes juntes amb el contorn. 

 

2.10 Rotonda 

 

Amb l’estructura d’ampliació, pràcticament finalitzada, es podrà construir la rotonda per la qual està 
destinat el projecte. Aquesta rotonda tindrà un lleu pendent degut a les pendents que té la via actual, 
però es considera que no afecta a la bona circulació dels vehicles. Pel que la rotonda, s’adaptarà a 
aquestes pendents amb el procediment descrit a continuació. 

La rotonda, circular, consisteix en un total de 11 metres de diàmetre dividia en dues parts: 

Els dos metres exteriors, estaran formats per una base de llambordes prefabricades, de baixa altura i 
poca inclinació, que permetran els camions circular-hi pel damunt en cas de necessitat per maniobrar o 
bé per altres vehicles que ho necessitin. Per tant, en primer lloc es situarà una capa de gruix variable de 
morter que aniran dels 0 centímetres al perímetre més exterior fins als 30 centímetres als dos metres 
cap a l’interior. Detalls que es poden veure al plànol de definició de la rotonda. Damunt d’aquests es 
col·locaran les llambordes prefabricades 

L’interior restant de la rotonda, estarà formada per un graó perimetral de formigó prefabricat de 50 
centímetres d’altura el qual en un primer instant s’omplirà de material sorrenc i quedarà a disposició de 
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l’Ajuntament de Manlleu la decisió de construir-hi una escultura o  algun element decoratiu. La base 
d’aquest, estarà formada per una capa de 10 cm de formigó de neteja. 

 
En primer lloc es col·locarà la base de formigó de neteja de 10 centímetres, deixant lliure la superfície de 
la junta de dilatació sobre la que ens trobem per a no malmetre les seva funció. 

Col·locada i deixant les 24 hores necessàries pel seu enduriment es podran col·locar les llambordes i el 
graó perimetral, ambdós elements prefabricats,  sobre una fina capa de morter per a la seva adherència.  

Posteriorment, es reblirà la zona central amb les terres de reblert especificades al plec 

 

2.11 Acabats i elements de seguretat 

 

Enllestida la part pròpiament de l’estructura, es procedeix als acabats i elements de seguretat 
necessaris: 

- - Col·locació de les baranes pal lateral Est de la nova estructura, utilitzant unes baranes 
similars a les que actualment es troben al pont de Can Molas. Definides al plànol de les 
baranes, les quals s’ancoren mitjançant cargols al bloc de formigó en massa que consta la 
vorera, travessant les llambordes, tal i com especifica el fabricant d’aquestes. Pel que fa a 
l’element de seguretat entre els vianants i els vehicles, ja es troba prèviament col·locat al 
moment de la construcció de les voreres. 

- Col·locació de les faroles prèviament retirades, als punts especificats al plànol d’acabats. 
Que correspon a l’espai lliure deixat per aquest element entre baranes. Ancorades de 
manera similar a les baranes però amb perns de major calibre i llargada. 

- Connexió de les faroles a la xarxa d’enllumenat. No caldrà grans activitats addicionals, es 
realitzarà un empalmament dels cables nous a la caixa de la farola més propera i es 
connectaran les dues faroles. Els cables seran recollits per un tub de PVC que s’unirà per 
sota al taulell de forma que quedi el màxim ocult possible. Procediment detallat al plec de 
condicions. 

-  Col·locació del revestiment de pedra, de característiques visuals el màxim de similars a les 
que composen el Pont de Can Molas.  

 

La part considerada vista, per a revestir de l’estructura és: 

· 4 cares biga 1 (Part sobresortint del terreny únicament) 

· 1 cara gran (12,81x0,9) i una cara petita (0,9x0,75) del dintell Sud 

 · 1 cara gran (13,05·0,9) i una cara petita (0,9x0,75) del dintell Nord 

· Construcció de la forma arquejada de l’estructura definida al plànol del revestiment  

 

 

- Col·locació senyalització vertical, mitjançant la disposició de senyals del plànol de 
senyalització. 

4 Senyals rotonda 

4 Senyals Cedeix el pas 
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- Retirada senyal vertical de STOP del Carrer del Pont 

- Eliminació senyalització horitzontal antiga no necessària indicats al plànol de senyalització. 

48 metres línia discontinua 

1 cedeix el pas 

3 Fletxes sentit 

- Pintat senyalització horitzontal, amb la disposició del plànol de senyalització. 

17 metres línia discontinua ample 

4 Símbols cedeix el pas 

 

- Neteja final de la zona, retirada barreres del perímetre, mòduls prefabricats pels 
treballadors i de la senyalització temporal de l’obra. 

- Obertura comportes canal i emplenament d’aquest. 

- Obertura total al trànsit  

 

3. Pla d’obra 

Es  justifica el termini d’execució proposat per a la durada de les obres d’ampliació i millora dels 
accessos al Pont de Can Molas de Manlleu en base a una planificació temporal estimada dels diferents 
treballs a realitzar descrits anteriorment al procediment constructiu. 

Al següent Apèndix, es presenta la programació de les obres, en forma de cronograma activitat-temps, 
que permet representar gràficament la duració de cadascuna de les activitats i les relacions temporals 
que han de guardar entre si. Com a resultat d’aquest anàlisi es pot estimar de forma aproximada el 
termini d’execució de la totalitat de les obres.  

L’intenció és donar uns terminis orientatius, pel que l’empresa constructora pot modificar-los segons 
cregui oportú tant ampliant els recursos com modificar l’ordre de precedència i lligams entre activitats, 
sempre respectant els criteris constructius i de seguretat especificats a l’actual projecte. 
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Apèndix  

Pla d’obra – Diagrama de Gantt 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Treballs previs 9.88 días

2 Buidar el canal 0 horas

3 Neteja fons del canal 3 horas 2FC+3 días

4 Replanteig 4 horas 3

5 Adequació de la zona 10 horas 2

6 Retirada voreres, baranes i

faroles

4 horas 2

7 Fonamentacions 5.69 días

8 Retirada solera formigó 

canal

4 horas 3

9 Moviment de terres 9 horas 8

10 Encofrat i armat sabates 12 horas 9

11 Formigonat sabates 1.5 horas 10

12 Desencofrat 3 horas 11FC+2 días

13 Pilars 10.13 días

14 Encofrat i armat 12 horas 11FC+2 días

15 Formigonat 2.5 horas 14

16 Desencofrat 1.5 horas 15FC+2 días

17 Reblert 5 horas 16

18 Dintells 31.13 días

19 Encofrat i armat 25 horas 15FC+2 días

20 Apuntalament dintells 28 

dies curació

28 días 19

21 Formigonat 8 horas 15FC+7 días;19

22 Desencofrat i col·locació 

aparells de recolzament

10 horas 21FC+7 días

23 Bigues 1 día

24 Col·locació bigues 1 día 22

25 Llosa 4.75 días

26 Col·locació prellosa 6 horas 24

27 Armat llosa 25 horas 26

28 Formigonat i anivellat llosa 8 horas 27

29 Formigó d'anivellació 3 horas 28FC+1.5 días

30 Ferms i paviments 16 horas 29FC+1.5 días

31 Juntes de dilatació 10 horas 30

32 Rotonda 24 horas 31

33 Acabats i elements de 

seguretat

7 días

34 Col·locació baranes i 

faroles

16 horas 30

35 Revestiment de pedra 40 horas 30

36 Senyalització vertical i 

horitzontal

8 horas 34

37 Neteja general de l'obra 24 horas 35;20

38 Obertura al trànsit 0 días 37

Treballs previs

03/06

Fonamentacions

Pilars

Dintells

Bigues

Llosa

Acabats i elements de seguretat

27/08

-5 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91

semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14

DIAGRAMA DE GANTT - Ampliació i millora de l'accessibilitat al pont de Can Molas (Manlleu)
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1. Descripció dels ferms adoptats. 
 
La selecció dels ferms a disposar en l’estructura és fruit del tipus de tràfic que hi circularà, ja 
que en aquest cas, tot el ferm serà situat sobre una llosa de formigó i per tant es considera 
com a explanada perfecta. L’opció plantejada de ferm satisfà la Norma 6.1-I.C “Secciones de 
Firme” de la Instrucció de Carreteres. 
 

1.1 Trànsit 

 
Segons un estudi de la intensitat del trànsit realitzat durant l’any 2011 a la carretera B-522, la 
qual consta de dos carrils i doble sentit de circulació, presenta el tràfic següent:  
 
 
 

Carretera PQ inicial PQ final IMD % Pesants 

B-522 2.800 7.900 
(inici del pont) 

13.773 12,6 % 

  
 
 
A l’apèndix que es troba al final de l’Annex, podem observar com la IMD d’aquesta carretera 
ha baixat considerablement des del 2006. Aquest fet és degut a la construcció del tram de la C-
17 que facilita l’entrada per l’Oest de la ciutat. No obstant, es considera que actualment ja s’ha 
estabilitzat la disminució d’intensitat, pel que considerem la IMD del 2011 com la IMD del 
projecte.  
 
Mitjançant l’Apartat 4 de la Instrucció i tenint en compte el 12,6% (1.744) de tràfic pesant 
classifiquem l’actual trànsit com a T1. 
 
 

���� → 2000 < 	
1 ≥ 800 
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1.2  Secció estructural del ferm 

 
A partir de la “Taula 2.1. Catàleg de seccions de ferm per les categories de trànsit pesat T00 a 
T2, en funció de la categoria d’esplanada”, considerant esplanada E3 ja que el ferm es 
col·locarà sobre d’una base de formigó i sobre reblert de màxima qualitat.  Obtenim: 
 
 

- La llosa de formigó sobre la qual es col·locarà el ferm ha de tenir un gruix mínim de 15 
cm. (la de l’actual projecte és de 25 cm) 

- Es col·locaran un mínim de 25 cm de Mescla Bituminosa. Aquests seran repartits de la 
següent manera i en concordança amb la instrucció. 

 
 

 
 
 

 
La secció de trànsit rodat presenta la següent disposició: 
 

- Capa de rodat de mescla bituminosa drenant (PA) de 5 centímetres 
- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1. 
- Capa intermèdia tipus S-12 de 10 cm d’espessor. 
- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1. 
- Capa base tipus S-20 de 10 cm d’espessor. 
- Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa tipus ECI 
- Capa de formigó d’anivellació, de gruix variable. 
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2.  Secció estructural del paviment 

 
Pel que fa a la secció de pas per a vianants, partint de la mateixa esplanada que la utilitzada 
pels paviments (la llosa de formigó), obtenim la següent disposició: 
 

- Llambordes de formigó prefabricades de 30x30x5 cm (o similars) 
- Bloc de formigó en massa, sense la necessitat d’instal·lar tubs ja que els tubs de serveis 

que actualment presenta el pont no es veuen afectats. 
- Capa de formigó d’anivellació de gruix variable. 

 
 

 

1.4 Secció conjunta 

 
 
La secció conjunta definitiva serà la següent: 
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3.  Rotonda 

La rotonda, circular, consisteix en un total de 11 metres de diàmetre dividia en dues parts: 
 
Els dos metres exteriors, estaran formats per una base de llambordes prefabricades, de baixa altura i 
poca inclinació, que permetran els camions circular-hi pel damunt en cas de necessitat per maniobrar o 
bé per altres vehicles que ho necessitin. Per tant, en primer lloc es situarà una capa de gruix variable de 
morter que aniran dels 0 centímetres al perímetre més exterior fins als 30 centímetres als dos metres 
cap a l’interior. Damunt d’aquests es col·locaran les llambordes prefabricades especificades al Plec de 
Condicions. 
 
L’interior restant de la rotonda, estarà formada per un graó perimetral de formigó prefabricat de 50 
centímetres d’altura el qual en un primer instant s’omplirà de material sorrenc i quedarà a disposició de 
l’Ajuntament de Manlleu la decisió de construir-hi una escultura o  algun element decoratiu. La base 
d’aquest, estarà formada per una capa de 10 cm de formigó de neteja. 
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Apèndix 1. 
Intensitats de trànsit (IMD) 
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Apèndix 2. 
Catàleg de seccions 

 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 
Memòria – Annex 4. Ferms i paviments  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annex 5. 

Càlcul estructural 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  2 

 

1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA ....................................................................................................................... 3 

2 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I DURABILITAT ......................................................................... 3 

2.1 FORMIGÓ ............................................................................................................................................... 3 
2.2 ACER ..................................................................................................................................................... 4 
3.3 COEFICIENTS DE SEGURETAT DELS MATERIALS ................................................................................................ 4 

3  ACCIONS DE CÀLCUL ........................................................................................................................... 4 

3.1. ACCIONS PERMANENTS ............................................................................................................................ 4 
3.1.1. Pes propi ..................................................................................................................................... 4 
3.1.2. Càrregues mortes ....................................................................................................................... 5 

3.2. ACCIONS VARIABLES ................................................................................................................................ 6 
3.2.1. Sobrecàrregues d’ús verticals ..................................................................................................... 6 

a)  Tren de càrregues  (Q1k) ........................................................................................................................... 7 
b) Sobrecàrrega uniforme (q1k) ..................................................................................................................... 7 
c) Sobrecàrrega uniforme trànsit de vianants(q2k) ....................................................................................... 7 

3.2.2. Sobrecàrregues d’ús horitzontals ............................................................................................... 7 
a) Frenada i arrancada (Qlk): ......................................................................................................................... 7 
b) Força centrípeta (Qtk): .............................................................................................................................. 8 
c) Empenta sobre baranes ............................................................................................................................ 8 

3.2.3. Sobrecàrregues d’ús horitzontals ............................................................................................... 9 
a) Vent .......................................................................................................................................................... 9 
b)  Empenta hidrodinàmica  sobre les piles submergides .......................................................................... 14 
c) Neu ......................................................................................................................................................... 15 
d) Acció tèrmica .......................................................................................................................................... 15 
e) Acció sísmica........................................................................................................................................... 16 

3.3.  RESUM D’ACCIONS ............................................................................................................................... 18 

4 COMBINACIÓ D’ACCIONS .................................................................................................................. 20 

4.1  COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER ELU .......................................................................................... 21 
4.2 COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER ELS ............................................................................................ 21 
4.3  COMBINACIÓ D’ACCIONS EN ELU ............................................................................................................. 21 
4.4 COMBINACIÓ D’ACCIONS EN ELS .............................................................................................................. 22 
4.5  FACTORS DE SIMULTANEÏTAT (IAP-11) ..................................................................................................... 23 

5 CÀLCULS ............................................................................................................................................ 23 

5.1 MODEL DE CÀLCUL ................................................................................................................................. 23 
5.2 ESFORÇOS DE CÀLCUL ............................................................................................................................. 24 

5.2.1 Pilars .......................................................................................................................................... 24 
5.2.2 Dintell ........................................................................................................................................ 30 
5.2.3  Bigues del taulell ....................................................................................................................... 31 
5.2.4 Llosa ........................................................................................................................................... 33 
5.2.5  Fonamentacions ....................................................................................................................... 35 

6.1 DIMENSIONAMENT ESTRUCTURAL I COMPROVACIÓ D’ESTATS LÍMITS ................................................................ 38 
6.1.1 Pilars .......................................................................................................................................... 38 
6.1.2 Dintells ....................................................................................................................................... 47 
6.1.3 Bigues del taulell ........................................................................................................................ 53 
6.1.4 Llosa ........................................................................................................................................... 55 
6.1.5 Fonamentacions ........................................................................................................................ 60 
6.1.6 Aparells de recolzament ............................................................................................................ 72 
6.1.7 Juntes de dilatació ..................................................................................................................... 75 
6.1.8 Unió pilar-dintell ........................................................................................................................ 77 

APPÈNDIX 1 IMATGES MODEL DE CÀLCUL ........................................................................................... 80 

APPÈNDIX 2 INFORMACIÓ ADDICIONAL .............................................................................................. 86 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  3 

 

 1 Descripció de l’obra 

L’obra de l’actual projecte consisteix en l’ampliació del lateral Est del Pont de Can Molas de Manlleu, 
mitjançant una estructura que consisteix en un taulell de bigues recolzat sobre dos pòrtics, la qual 
permetrà la col·locació d’una rotonda que milloraria notablement els problemes d’accessibilitat del pont 
adjunt. 

La complexitat de la forma de l’estructura comporta un gran nombre de seccions crítiques a dissenyar, ja 
que vist en planta tenim una forma trapezial que es tradueix en diferents longituds de biga, provocant 
gran diversitat d’accions als recolzaments. D’altra banda, tant les bigues, com els mateixos pòrtics es 
troben inclinats, degut al canvi de cota de l’eix del taulell. Pel que fa a les piles, es recolzen a la roca 
eocena d’alta resistència situada a pocs metres del fons del canal, en aquest, tres d’elles es troben 
parcialment submergides. 

La llum de la biga més llarga és de aproximadament 25 metres i poc més de 7 metres la més curta, 
ambdós dintells tenen una longitud que ronda els 13 metres i pel que fa als pilars les seves alçades van 
des dels 6 als 8 metres i mig. 

 

 2 Característiques dels materials i durabilitat 

 2.1 Formigó  

Els materials a utilitzar a l’estructura venen definits a partir els criteris de la EHE segons el tipus 
d’ambient al que ens trobem, Ambient IIa ( classe normal, amb humitat alta) al trobar-nos parcialment a 
l’interior d’un canal i molt proper a un gran riu.  

A fi d’assegurar una bona estratègia de durabilitat, per la vida útil exigida de 100 anys amb Ambient IIa, 
el formigó de l’estructura ha de complir els següents criteris definits per normativa: 

 

- Resistència mínima, fck = 25 N/mm
2 

- Relació màxima a/c = 0,6
 

- Mínim contingut de ciment, 275 Kg/cm
3 

- CEM I amb TMA de 20 mm
 

- Ample de fissura màxima, wmax = 0,3 mm
 

- Recobriment nominal:
 

���� = ���� + ∆� 

 

���� = 25	�� 
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∆� = 0	��	���������	�������������	�	 
														5	��	���������	���������	��	�����	 

 2.2 Acer 

Els acers de les armadures passives utilitzats compliran les condicions normatives per la Instrucció del 
formigó, sent: 

-Denominació: B500S 

-Límit elàstic: ��� = 500	 !� 

-Mòdul elàstic:  "# = 200000	 !� 

 3.3 Coeficients de seguretat dels materials 

-Control d’execució de l’obra: Intens 

-Control per elements prefabricats: Intens 

-Coeficient de minoració de resistència del formigó: 	$% = 1,50 

-Coeficient de minoració de resistència de l’acer:  $% = 1,15 

 

 3  Accions de càlcul 

Les accions considerades en el càlcul de l’estructura són les especificades en CTE SE-AE (Codi Tècnic de 
l’Edificació),  la IAP-98 (Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera) i la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural). 

  

3.1. Accions permanents 

 3.1.1. Pes propi 

Aquesta acció correspon al pes dels elements estructurals. Es calcula d’acord amb la geometria dels 
diversos elements i el pes específic del material utilitzat, valors a l’atzar al primer dimensionament que 
ens ocupa, però de gran rellevància al dimensionament final.  

Per aquest primer predimensionament als elements estructurals del model informàtic se li assigna el 
següent pes específic: 

$(�)��*ó,,)-.��-�#���/�-�0 = 2512 �3⁄  
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 3.1.2. Càrregues mortes 

Es tracta del pes propi dels elements no estructurals actuants l’estructura: 

Baranes : S’utilitzaran baranes de model similar a les existents. Segons el fabricant, la càrrega provocada 
per aquestes és de 3,5 Kg/m  aplicada linealment a la part més exterior del taulell. 

Vorera: Consistent en una llosa de formigó en massa de 20 cm i rajoles de vorera de 15x15x4 col·locades 
sobre una capa d’anivellació de gruix variable. El conjunt transmet una càrrega morta de 5,5 KN/m

2
 

repartits en els 1,5 metres exteriors del taulell.  

Ferms:  La càrrega morta que transmeten els 25 cm totals de ferms, distribuïts amb les capes 
especificades a l’Annex 4 de la present Memòria és de  5,6 KN/m

2
.  

Formigó d’anivellació: sobre de la llosa de formigó s’hi situarà una capa de formigó en massa de gruix 
variable a fi de donar una bona transició entre les vies existents i la nova i tal i com es defineix al plec de 
condicions i al procediment constructiu, per reduir els possibles errors de càlcul/construcció es realitzarà 
un replanteig un cop construït el taulell. Aquesta capa de gruix variable permetrà corregir les 
imperfeccions i anivellar l’estructura amb el seu entorn. El gruix mig estimat serà de 15 centímetres que 
transmetrà una càrrega morta de 3.5 KN/m

2
 en els punts de màxim gruix.  

Revestiment de pedra 

Les dimensions del revestiment de pedra que integrarà l’estructura amb el pont medieval actual s’han 
estimat considerant que formarà un semiarc amb una àrea de revestiment de 7 m

2 
 adjacent a la biga 

nº1 i de 3m
2
 sobre la biga nº2 .  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu principal d’aquest revestiment és integrar la nova 
estructura al seu entorn. Per tant, s’utilitzaran materials d’acord amb els que presenta el pont actual, 
d’acord amb aquest criteri s’ha considerat la construcció d’un revestiment amb pedra de còdol i morter, 
tal i com es construïen anys enrere. El pes específic d’aquest element és de 23 KN/m

3
 i el revestiment 

tindrà un espessor de 30 cm.  

Per tant, el revestiment de la pila nº1 rebrà una sobrecàrrega total de 7 KN. Aquests, a falta d’estudis 
més precisos, s’estima que una quarta part serà directament transmesa sobre la pila al llarg dels 3,5 
metres als quals es recolza i les tres quartes parts restant sobrecarregarà els 7 metres de biga 
transversal sobre la qual serà construït el revestiment.  

Les característiques geomètriques es troben detallades al Document 2 –Plànols de l’actual projecte. 
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Amb aquests criteris obtenim: 

5,�6/7 = $)-8 · 0,3� · 14 7�=3,5� = 3,5	12/� 

 

58�*/7 = $)-8 · 0,3� · 34 7�=7� = 5,2	12/� 

 

Per el revestiment de la pila nº2 es seguirà el mateix criteri amb els 3m
2
 de revestiment els quals estan 

recolzats al llarg de 1,5 metres al  pilar i de 4 metres a la biga superior.  

5,�6/= = $)-8 · 0,3� · 14 3�=1,5� = 3,5	12/� 

 

58�*/= = $)-8 · 0,3� · 34 3�=4� = 3,9	12/� 

 3.2. Accions variables 

 3.2.1. Sobrecàrregues d’ús verticals 

Seguint les indicacions de la IAP-11, hem definit que la nostra estructura consta de un sol carril virtual de 
3 metres, al tractar-se d’una calçada inferior als 5,4 metres expressats a la instrucció. I amb la 
consideració simultània, amb els coeficients de simultaneïtat pertinents, de les següents sobrecàrregues 
verticals: 
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a)  Tren de càrregues  (Q1k)  

-Separació transversal entre rodes del mateix eix de 2,00m i una distància longitudinal entre 
eixos de 1,20m amb l’eix longitudinal paral·lel a la calçada. 

-Les rodes de cada eix tindran la mateixa càrrega puntual. 

-Seguint el criteri, al tenir tan sols un carril virtual (B<5,4m), situarem un tren de càrregues amb 
una sobrecàrrega de 300 KN per eix, tenint així una sobrecàrrega total de 600 KN en total. 

-Situació de un sol tren de càrregues, ja que tenim amplada menor a 12 metres, en la part més 

desfavorable, exclusivament a la part destinada a trànsit rodat. 

b) Sobrecàrrega uniforme (q1k) 

-9 KN/m
2  

estesa en tota la plataforma de trànsit rodat o en la part on la seva acció resulti més 
desfavorable.  

c) Sobrecàrrega uniforme trànsit de vianants(q2k) 

- 5 KN/m
2
 estesa en tota la superfície de la vorera o en la part d’aquesta on resulti més 

desfavorable.  

 

 

 3.2.2. Sobrecàrregues d’ús horitzontals 

a) Frenada i arrancada (Qlk): 

-L’acció produïda per aquet canvi de velocitat s’estima segons la IAP-11 com una força 
horitzontal uniformement distribuïda en la direcció longitudinal de la carretera i aplicada a la 
superfície del paviment.  

-El valor característic d’aquesta acció ve definit per la fracció del valor de la càrrega 
característica vertical, estudiada anteriorment, que es consideri actuant sobre el carril, segons 
l’expressió: 

@6� = 0,6 · 2@7� + 0,1 · B7� · C7 · D = EFG. IJ	KL 
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180	12	 ≤ 	@6� ≤ 900	12 

On: 

Q1k i q1k són les càrregues verticals anteriors. 

L = La distància entre juntes,  en el nostre cas per seguretat, el de la biga més llarga (24,5 m) 

w1 = Amplada del carril virtual estudiat  (5,4 m ≤ w ≤ 6 m � w1 = w/2 = 4,5 m) 

 

b) Força centrípeta (Qtk): 

Al tractar-se d’una obra  que forma part d’una corba  i alhora conté una rotonda s’ha d’estudiar la suma 
d’aquesta força centrípeta a les forces horitzontals que rebrà l’estructura.  

El valor d’aquesta ve donada per la normativa en funció de l’angle de gir i del tren de càrregues 
considerat. Segons la IAP-11 doncs, cal considerar aquest efecte com: 

 

@0� = 0,2	@8 						��	� < 200� 

On:  

@8 =P2@� = 600	12 

 

Per tant,  

QRS = TGU	KL 

 

Aquesta força serà aplicada com a força puntual, a la superfície del paviment en direcció horitzontal i 
perpendicular a l’eix del taulell al lloc més desfavorable. 

c) Empenta sobre baranes 

Aquesta acció té caràcter local i només s’utilitza per a la comprovació dels ancoratges de la barana. Té 
un valor de 1,5 KN/m perpendicular a la barana i aplicada simultàniament amb la sobrecàrrega vertical 
al trànsit de vianants especificades anteriorment de 4 KN/m

2
. 
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 3.2.3. Sobrecàrregues d’ús horitzontals 

a) Vent 

El fet que la nostra estructura estigui adossada a una obra ja existent, la qual protegeix la cara oculta de 
l’estructura del vent, fa que la direcció a considerar es limiti a dues opcions i se n’adoptarà la més 
desfavorable en tots els casos. Aquestes direccions són la paral·lela a l’eix longitudinal del pòrtic i l’altra 
perpendicular a ell en sentit Est-Oest i Sud-Nord. 

Les parts exposades a l’acció del vent  són els fusts dels pilars , la part externa del taulell i el revestiment 
de pedra, que tot i tractar-se d’un element no estructural, transmetrà les càrregues als dos pilars als 
quals estarà recolzat. 
 
La càrrega del vent depèn de la velocitat de càlcul d’aquest, amb un temps de retorn de 50 anys, la qual 
es determina com: 

V% =	W) · W� · VX = 31,32	�/� 
On, tenint en compte que ens trobem en un entorn de tipus III (Zona suburbana, forestal o industrial 
amb construccions i obstacles aïllats amb una separació màxima de 20 vegades l’altura dels obstacles) 
obtenim: 

Cr = Factor de rugositat, on per entorn tipus III (kr=0,216), (z0=0,30m), (zmin=5m)  tenim: 

W) = Y) · �� Z [[\] = 0,66 

Co = Factor de topografia, que es pren igual a 1,0 a falta d’estudis més precisos. 

Vb = Velocitat bàsica del vent (m/s), que a falta d’estudis més precisos com el factor de direcció o el 
factor estacional, prenem la velocitat a partir del mapa Eòlic de Catalunya. On a la zona del projecte 
obtenim una velocitat de 29 m/s. 

 

Empenta del vent al pilar nº1 

 

En el pilar cal calcular dues empentes diferents ja que el pilar consta de dues seccions diferents degut al 
revestiment de pedra que es construirà a la part superior del pilar.  

 

Aquest revestiment rebrà una empenta que serà transmesa a la part superior del pilar, que serà on 
estarà recolzat. Com s’ha estudiat anteriorment, aquest revestiment dissenyat a fi de una millor 
integració de l’estructura amb el seu entorn, consta de una semiarcada situada als últims 3,5 metres del 
pilar i amb una superfície de aproximadament 7 m

2
. 
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Empenta al fust del pilar. 

 

L’empenta al fust ve donada per la següent expressió: 

 

_̂,(`#07 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-(  

On: 

 

ρ= La densitat de l’aire (1,25 kg/m
3
) 

½ ρ·V
2

b = Pressió de la velocitat del vent (613 N/m
2
). 

Aref = Àrea de referència, pla sòlid exposat perpendicular al vent. (3 m
2
) 

Cf = Coeficient de força de l’element considerat segons la forma obtingut de la figura 4.2-b (2,0) 

Ce = Coeficient d’exposició en funció de l’altura z, calculat segons: 

 

�-�[� = Y)= a�\= · ��= Z [[\] + 7Y| · �\ · �� Z [[\]d = 1,446 

 

Entorn Tipus III (kr=0,216, z0=0,30m zmin=5m). 

K| = Factor de turbulència (1,0). 

Co = Factor de topografia (1,0) 

 

Per tant,  

_̂,(`#07 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( = 5,5	12 

 

Per el càlcul del pilar ens interessa la càrrega repartida al llarg de tot el fust exposat, per tant 

 

  

_̂,(`#07 = 5,5	126,5	� = U, Ig		KL/h 
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Empenta deguda al revestiment  

 

A l’acció del vent del pilar 1, cal sumar-li a l’empenta deguda al fust l’empenta deguda exclusivament al  
revestiment. Per tant: 

 

_̂,)-87 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( 

On: 

ρ= La densitat de l’aire (1,25 kg/m
3
) 

½ ρ·V
2

b = Pressió de la velocitat del vent (613 N/m
2
). 

Aref = Àrea de referència, pla sòlid exposat perpendicular al vent.(8 m
2
) 

Cf = Coeficient de força de l’element considerat segons la forma obtingut de la figura 4.2-b (2,0) 

Ce = Coeficient d’exposició en funció de l’altura z, calculat segons: 

 

�-�[� = Y)= a�\= · ��= Z [[\] + 7Y| · �\ · �� Z [[\]d = 1,446 

 

Entorn Tipus III (kr=0,216, z0=0,30m zmin=5m). 

K| = Factor de turbulència (1,0). 

Co = Factor de topografia (1,0) 

 

Per tant,  

_̂,)-87 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( = 14,2	12 

 

Per el càlcul del pilar ens interessa la càrrega repartida transmesa pel revestiment als 3,5 metres de fust 
al qual està recolzat. 

 

  

_̂,)-87 = 14,2	123,5	� = E	KL/h 
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Empenta del vent al pilar nº2 

 

Seguint el criteri descrit pel pilar nº1 i tenint en compte que en aquest cas també tenim revestiment a la 
part superior del pilar, procedim al càlcul de l’empenta al pilar nº2. 

 

Empenta al fust del pilar. 

A partir de la velocitat del vent calculada anteriorment obtenim la força del vent al llarg del pilar: 

 

_̂,(`#0= = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-(  

On: 

ρ= La densitat de l’aire (1,25 kg/m
3
) 

½ ρ·V
2

b = Pressió de la velocitat del vent (613 N/m
2
). 

Aref = Àrea de referència, pla sòlid exposat perpendicular al vent (1,05m
2
). 

Cf = Coeficient de força de l’element considerat segons la forma obtingut de la figura 4.2-b (2,0) 

Ce = Coeficient d’exposició en funció de l’altura z, calculat segons: 

 

�-�[� = Y)= a�\= · ��= Z [[\] + 7Y| · �\ · �� Z [[\]d = 1,446 

 

Entorn Tipus III (kr=0,216, z0=0,30m, zmin=5m). 

K| = Factor de turbulència (1,0). 

Co = Factor de topografia (1,0) 

 

Per tant,  

_̂ = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( = 1,8	12 

 

Per el càlcul del pilar ens interessa la càrrega repartida sobre ell, per tant: 
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_̂,= = 1,8	122,1		� = U, Ig	KL/h 

 

Empenta deguda al revestiment  

A l’acció del vent del pilar 2, cal sumar-li a l’empenta deguda al fust l’empenta deguda exclusivament al  
revestiment. Per tant: 

_̂,)-8= = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( 

On: 

ρ= La densitat de l’aire (1,25 kg/m
3
) 

½ ρ·V
2

b = Pressió de la velocitat del vent (613 N/m
2
). 

Aref = Àrea de referència, pla sòlid exposat perpendicular al vent.(3  m
2
) 

Cf = Coeficient de força de l’element considerat segons la forma obtingut de la figura 4.2-b (2,0) 

Ce = Coeficient d’exposició en funció de l’altura z, calculat segons: 

 

�-�[� = Y)= a�\= · ��= Z [[\] + 7Y| · �\ · �� Z [[\]d = 1,446 

 

Entorn Tipus III (kr=0,216, z0=0,30m zmin=5m). 

K| = Factor de turbulència (1,0). 

Co = Factor de topografia (1,0) 

Per tant,  

 

_̂,)-87 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( = 5,3	12 

 

Per el càlcul del pilar ens interessa la càrrega repartida transmesa pel revestiment als  2,2 metres de fust 
al qual està recolzat. 

  

_̂,)-8= = 5,3	121,5		� = i, gg	KL/h 
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Empenta sobre el taulell. 

 

Tal com marca la normativa, el coeficient de força en la direcció transversal del taulell es determinarà 
mitjançant l’expressió: 

�(,j = 2,5 − 0,3�l ℎ-n�														1,3 ≤ �(,j ≤ 2,4⁄  

 

On B és l’amplada màxima del taulell (9m) i heq és l’altura equivalent  considerada a més del propi 
taulell, l’altura de qualsevol element opac no estructural (1,2m). Per tant, s’omet l’efecte de les baranes 
que s’instal·laran. 

 

D’aquesta manera: 

 

�(,j = 2,5 − 0,3�9 1,2� = 0,25														1,3 ≤ �(,j ≤ 2,4⁄  

 

Per tant es considera, el seu valor mínim, (Cf,x = 1,3). 

 

Mantenint tota la resta de valors de topografia, velocitat, entorn i pressió del vent. Obtenim que la força 
lateral aplicada al taulell és: 

 

_̂,j,0/`-66 = a12 b · VX#�c�d �-�[��(e)-( = 35,3	12 

 

_̂,j,0/`-66 = 35,3	1225,5	� = T, iI	KL/h 

 

On en aquest cas, Aref és el resultat de la llargada de la biga més llarga (25,5m) multiplicada per l’alçada 
equivalent del taulell (1,2m), per tant (30,6 m

2
). 

 b)  Empenta hidrodinàmica  sobre les piles submergides  

 

Les tres piles situades dins el Canal Industrial tenen la mateixa longitud submergida, pel que es farà un 
càlcul comú. Aquesta empenta hidrodinàmica ve definida segons la velocitat de l’aigua del canal, 
facilitada per l’Ajuntament de Manlleu, en el moment de màxim cabal.  
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La força generada, ve definida per: 

 

"o = 12b · p= · �( · e = TG, T	12/�� 
 

On: 

 

ρ = densitat de l’aigua (1000 kg/m
3
) 

v
2
 = velocitat de l’aigua en el moment de màxim cabal del canal (3,5 m/s) 

Cf = Coeficient de força d’arrossegament, definit per normativa (2,2 m/s) 

A = Àrea exposada perpendicular a la velocitat de l’aigua (1,35 m
2
) seccio de 0,75m per 1,8m submergits 

 

c) Neu 

 

Es considera una sobrecàrrega de neu sobre la superfície del taulell. El valor característic de la neu sobre 
superfícies de taulers de ponts (qneu) es considera com a: 

 

qrst = U, I · uS 

 

On sk és la sobrecàrrega característica de neu sobre un terreny horitzontal obtingut de la taula de la 
instrucció en funció de la zona on ens trobem (Zona II) i l’altura sobre el nivell del mar (<500m) on 
obtenim un valor de sk = 0,7 KN/m

2
. Per tant: 

 

qrst = U, I · U, J = U, gF	KL/hG 

 

d) Acció tèrmica 

Seguint les recomanacions de la IAP-11, s’estableix una variació uniforme de temperatura que s’ha 
d’adoptar en l’acció tèrmica.  
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Per tant, les variacions tèrmiques a considerar (Estructura Tipus III, estructura de formigó) i les 
temperatures màximes i mínimes venen definides per la Instrucció en funció la zona climàtica i altitud, 
obtenint: 

 

c��� =	−15	ºW 

 

c�/j =	+45	ºW 

 

∆c-,��� =	+8	ºW	 
 

∆c-,�/j =	+2	ºW	 
 

Llavors la component uniforme de la temperatura de l’estructura de formigó,ve definida com: 

 

c-,��� =	c��� + ∆c-,��� =	−7	ºW 

 

c-,�/j =	c�/j + ∆c-,�/j = 47	ºW 

 

D’altra banda, el taulell de formigó armat experimentarà  esforços degut a les diferents variacions 
tèrmiques entre els diferents coeficients tèrmics entre el formigó i l’acer. 

 

∝x,/%-)= 12 · 10yzºWy7 

 

∝x,(�)��*ó= 10 · 10yzºWy7 

e) Acció sísmica 

 

D’acord amb la Norma de Construcció Sismeresitent NCSE-02,  es pot menysprear l’acció sísmica, si 
l’acceleració sísmica bàsica, ab < 0.04g, on g és l’acceleració de la gravetat. 

En la zona del projecte, d’acord amb l’Annex 1 de Norma, ens trobem en una zona de perillositat sísmica 
de: 
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�X = 0,08{ 

Per tal caldrà considerar aquesta acció. L’acceleració sísmica de càlcul ve definida com: 

 

�% = | · b · �X = 0,6272	�/�= 

On: 

 

ab = Acceleració sísmica bàsica, prèviament definida (0,08g). 

S = Coeficient d’amplificació del terreny (Tipus I) 

 

| = W1,25 = 0,8 

 

C = Coeficient del terreny de cimentació (1,0) 

ρ = Coeficient adimensional de risc (Importància normal) (1,0) 

 

Queda doncs, definir l’espectre de resposta elàstica a la superfície lliure del terreny, per acceleracions 
horitzontals, definit pels següents valors: 

 

c} = 1 · W10 = 0,1 

 

cX = 1 · W2,5 = 0,4 

On: 

 

C = Coeficient del terreny de cimentació (1,0) 

K = Coeficient de contribució de la zona (1,0) 

TA, TB = Períodes característics de l’espectre de resposta 
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Així doncs, en funció del període de l’estructura tenim tres casos: 

 

Si  T < TA                              	~�c� = 1 + 1,5 · c/c} 

 

Si  TA ≤ T ≤ TB                       ~�c� = 2,5 

 

Si  T > TB  																													~�c� = 1 · W/c 

 

 3.3.  Resum d’accions 

Sobrecàrregues mortes: 

 

Vorera 

W ��)-)/ = 5,5	12/�= 

Barana: 

W X/)/�/ = 3,5	12/� 

Ferms  

W (-)�# = 5,6	12/�= 

Formigó d’anivellació:  

W (./ = 5	12/�= 

Revestiment de pedra: 

 

5,�6/,7 = $)-8 · 0,3� · 14 7�=3,5� = 3,5	12/�		����	3,5�	���������� 
 

58�*/,7 = $)-8 · 0,3� · 34 7�=7� = 5,2	12/�		����	7�	��������� 
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5,�6/,= = $)-8 · 0,3� · 14 3�=2	� = 2,6		 12� 	�		����	1,5�	���������� 
 

58�*/,= = $)-8 · 0,3� · 34 3�=4� = 3,9	 12� ����	4�	��������� 
 

 

Sobrecàrregues d’ús vertivals: 

 

- Tren de càrregues  

@7� = 600	12	�300	12/���� 
 

- Sobrecàrrega uniforme transit rodat  

B7� = 9	12/�= 

 

- Sobrecàrrega uniforme peatonal
 
 

B,� = 5	12/�= 

 

Sobrecàrregues d’ús horitzontals: 

 

- Frenada i arrancada (Qlk) 463 KN 

@6� = 463	12 

 

- Força centrípeta @0� = 120	12 
 

Accions climàtiques: 

 

Vent (Fw,x) 
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- Pilar nº1 : 

 

_̂,7 = 4,85	12/�	����	3,5������	���������	� 
0,8512� ���	��	�����	���	�����	p���. 

 

    -   Pilar nº2 :  

_̂,7 = 4,40	12/�	����	1,5	������	���������	�	 
																																								0,85	12/�	���	��	�����	���	�����	��	������{��	�0,6��.	 

 

    -  Taulell:  

_̂,j,0 = 1,38	12/�	 
 

Empenta hidrodinàmica sobre les piles submergides 

 

"o = 12,1		12/�	 
 

 

Neu  

#̂� = 0,56	12/�=	 
 

 

Acció tèrmica:  

c-,��� =	−7	ºW 

c-,�/j = 47	ºW 

 

 4 Combinació d’accions 
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 4.1  Coeficients parcials de seguretat per ELU 

 

Els coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions dels estats límit últim 
s’adopten, per normativa, els valors de la següent taula: 

Tipus d’acció 

Situació persistent o transitòria Situació accidental 

Efecte favorable 
Efecte 

desfavorable 
Efecte favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanent de valor variable γG = 1,00 γG = 1,50 γG = 1,00 γG = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 

 

 4.2 Coeficients parcials de seguretat per ELS 

Els coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions dels estats límit de servei 
s’adopten, per normativa, els valors de la següent taula: 

 

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanent de valor variable γG = 1,00 γG = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 

 

 4.3  Combinació d’accions en ELU 

Les diferents combinacions d’accions considerades es realitzaran d’acord amb el següent criteri 
normatiu: 

- Situacions permanents o transitòries: 
-  

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

 

- Situacions accidentals 

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 $}e� + $�,7@�,7 + $�,�Ψ7,7@�7 +P$�,�Ψ=,�@�,���7  
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- Situacions sísmiques 
 

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 $}e�,� +P$�,�Ψ=,�@�,���7  

On: 

��,�   Valor característic de les acciones permanents. 

��,�∗    Valor característic de les acciones permanents de valor no constant. 

@�,7   Valor característic de la acció variable determinant. 

Ψ\,�@�,�   Valor representatiu de combinació de les acciones variables concomitants. 

Ψ=,�@�,�   Valors representatius quasipermanents de les acciones variables amb l’acció 

                determinant o amb l’acció accidental. 

e�   Valor característic de l’acció accidental. 

e�,�     Valor característic de l’acció sísmica. 

 

 4.4 Combinació d’accions en ELS 

Les combinacions de les diferents accions considerades en situacions persistents y transitòries, 

excloent les accidentals, es realitzaran d’acord amb el següent criteri 

 

- Combinació poc probable 

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

 

- Combinació freqüent 
 

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 $�,7Ψ7,7@�7 +P$�,�Ψ=,�@�,���7  
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- Combinació quasi permanent 
 

P$�,���,� +��7 P$�∗,���,�∗ +��7 P$�,�Ψ=,�@�,���7  

 

 4.5  Factors de simultaneïtat (IAP-11) 

  

Acció Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega 
d’ús Càrregues 

verticals 

Vehicles pesats 0,75 0,75 0 

Càrrega uniforme 0,4 0,4 0 

Càrrega a les voreres 0,4 0,4 0 

Forces Horitzontals
 

0 (0,6) 0 (0,5) 0 (0,2) 

Vianants 0 0 0 

Aglomeracions 0 0 0 

Sobrecàrrega ús passarel·les  0,4 0,4 0 

Vent Situació persistent 0,6 0,2 0 

Construcció 0,8 0 0 

Passarel·les 0,3 0,2 0 

Acció tèrmica 0,6 0,6 0,5 

Neu 0,8 0 0 

Acció aigua Empenta hidrostàtica 1,0 1,0 1,0 

Empenta hidrodinàmica 1,0 1,0 1,0 

 

Com expressa la normativa, per al càlcul de taulell i bigues, s’ha considerat el valor dels factor de 
simultaneïtat de les forces horitzontals com a zero. No obstant, per al càlcul de dintells i pilars s’ha 
considerat el valor general normatiu (ψ0=0,6, ψ1=0,5, ψ2=0,2) i quedant-nos del cantó de la seguretat. 

 

 

 

  5 Càlculs 

 5.1 Model de càlcul 

Per al càlcul de les sol·licitacions de l’estructura a les càrregues prèviament descrites, s’ha utilitzat el 
programari SAP2000 v14.2. En aquest, s’hi ha definit la totalitat de l’estructura amb les restriccions i 
condicions de contorn requerides segons el criteri constructiu així com la transmissió de càrregues entre 
elements. S’han idealitzat les cimentacions com a empotraments totals, els qual seran degudament 
estudiats. 
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Pel que fa als suports de la llosa, s’han limitat les rotacions als recolzaments sobre les bigues centrals i 
transmet la càrrega vertical i horitzontal sobre les bigues a les quals està recolzada. Aquestes condicions 
s’han imposat mitjançant l’eina LINK i CONSTRAINT entre els punts d’unió dels dos elements. 

D’altra banda, la transmissió d’esforços entre les bigues del taulell i el dintell, s’han modelitzat 
mitjançant les mateixes eines, però en aquest cas s’ha modelitzat com al neoprè especificat, permetent 
la rotació en el sentit longitudinal de la biga però impedint la rotació en el transversal. Les càrregues 
transmeses al dintell per les bigues es representa com a càrrega puntual en el punt d’unió entre els dos 
elements. 

Per a modelar les càrregues de posició variable, com són els trens de càrrega, les sobrecàrregues d’ús i 
el vent s’han creat múltiples combinacions en funció de la posició més desfavorable segons l’element 
analitzat. La disposició és la següent: 

-Tren de càrregues: s’han modelitzat fins a 8 trens de càrregues diferents repartides al llarg de 
tota la part de trànsit rodat de la llosa a fi d’aconseguir totes les combinacions més 
desfavorables en tots els elements. Pel que s’han creat trens de càrregues al centre de les lloses 
majors, per al dimensionament d’aquestes i de les bigues a flexió, i d’altres situats als 
recolzaments de les bigues provocant grans esforços tallants a aquestes i alts esforços flectors 
als dintells i pilars. 

-Frenada: Com expressa la normativa, l’acció de frenada calculada s’aplica a nivell de paviment 
com a càrrega distribuïda. Pel que s’ha modelitzat aquesta càrrega com a càrrega distribuïda 
perpendicular a l’eix del taulell i se n’han estudiat fins a 6 diferents posicions (inici taulell, centre 
taulell, dreta taulell i entre aquestes). 

-Força centrípeta: La normativa defineix la força centrípeta com una força puntual 
perpendicular a la trajectòria durant el revolt, pel que s’han definit fins a 8 diferents punts 
d’aplicació d’aquesta força al llarg del taulell. 

-Vent: s’han modelitzat dues direccions  de vent, una longitudinal a l’eix del pòrtic i l’altra en 
direcció transversal a aquest, degut al moment favorable que produeixen a algunes seccions 
dels pilars.  

-Sobrecàrrega uniforme: Tenint en compte que l’aplicació de sobrecàrrega a una llosa, provoca 
un efecte favorable a les lloses adjacents, s’ha modelitzat fins a 5 posicions de la sobrecàrrega. 
Tenint de la SCU 1 fins a la SCU 4 considerades aplicades en cada una de les parts de trànsit 
rodat diferents (definides per la intersecció amb les bigues), mentre que la SCU 5 és la 
considerada repartida al llarg de tota la part de trànsit rodat.  

 5.2 Esforços de càlcul 

 5.2.1 Pilars 

Sol·licitacions provocades per les accions variables al pilar 

Com es comprova, el pilar àmpliament més sol·licitat és el pilar nº4. Aquest pilar rep una part més 
elevada del pes propi del taulell que la resta de pilars, al tenir cota inferior i la pendent cap a ell. D’altra 
banda, hi té carregada una part del revestiment de pedra i a diferència del pilar 3 i 4, rep més càrrega 
del vent. Alhora, experimenta càrrega hidrodinàmica al trobar-se submergit al canal. Pel que per l’estudi 
de la secció dels pilars, es centrarà l’estudi a aquest pilar quedant-nos al cantó de la seguretat. 
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A l’estudi dels pilars, al tenir més quantitat de sobrecàrregues mòbils o de valor variable, apareixen 
moltes combinacions possibles per crear l’envolvent. Per tant, en primer lloc es decidirà cada una de les 
posicions de les càrregues mòbils i es considerarà l’efecte més desfavorable de les càrregues variables. 

En primer lloc, cal definir quines són les posicions de les càrregues mòbils més desfavorables per als 
pilars a fi de crear les combinacions de les envolvents més acurades i amb menys quantitat d’informació 
irrellevant.  

Tren de càrrega (Càrrega mòbil) 

Secció de càlcul Cas  N (KN) V2 (KN) V3 (KN) M2 (KN·m) M3(KN·m) 

Secció inferior TREN CARGA 2 -181.363 -20.742 ≈ 0 ≈ 0 -34.2302 

Secció inferior TREN CARGA 3 -204.666 -25.417 ≈ 0 ≈ 0 -42.0831 

Secció inferior TREN CARGA 1 -172.816 -18.507 ≈ 0 ≈ 0 -30.0973 

Secció inferior TREN CARGA 4 -161.591 -18.401 ≈ 0 ≈ 0 -30.71 

Secció inferior TREN CARGA 6 -181.363 -20.742 ≈ 0 ≈ 0 -34.2302 

Secció inferior TREN CARGA 7 -280.194 -46.527 ≈ 0 ≈ 0 -74.158 

Secció inferior TREN CARGA 8 -201.134 -23.042 ≈ 0 ≈ 0 -37.586 

Secció superior TREN CARGA 5 -194.283 -20.748 ≈ 0 ≈ 0 91.7812 

Secció superior TREN CARGA 8 -201.134 -23.042 ≈ 0 ≈ 0 101.3601 

Secció superior TREN CARGA 6 -181.363 -20.742 ≈ 0 ≈ 0 90.8426 

Secció superior TREN CARGA 3 -204.666 -25.417 ≈ 0 ≈ 0 111.1792 

Secció superior TREN CARGA 7 -280.194 -46.527 ≈ 0 ≈ 0 206.398 

Secció superior TREN CARGA 2 -181.363 -20.742 ≈ 0 ≈ 0 90.8426 

Secció superior TREN CARGA 1 -172.816 -18.507 ≈ 0 ≈ 0 81.5017 

Secció superior TREN CARGA 4 -161.591 -18.401 ≈ 0 ≈ 0 80.2457 

 

Sobrecàrrega d’Ús Uniforme (Càrrega mòbil) 

Secció de càlcul Cas P (KN) V2 (KN) V3(KN) M2 (KN) M3 (KN) 

Secció inferior SCU 5 -219.974 -32.105 ≈ 0 ≈ 0 -54.8763 

Secció inferior SCU 4 -114.659 -12.871 ≈ 0 ≈ 0 -19.4882 

Secció inferior SCU 3 -66.687 -10.679 ≈ 0 ≈ 0 -18.4846 

Secció inferior SCU 2 -30.32 -6.48 ≈ 0 ≈ 0 -12.6807 

Secció inferior SCU 1 -7.654 -1.958 ≈ 0 ≈ 0 -4.0469 

Secció superior SCU 5 -219.974 -32.105 ≈ 0 ≈ 0 138.7179 

Secció superior SCU 4 -114.659 -12.871 ≈ 0 ≈ 0 58.1243 

Secció superior SCU 3 -66.687 -10.679 ≈ 0 ≈ 0 45.9103 

Secció superior SCU 2 -30.32 -6.48 ≈ 0 ≈ 0 26.3952 

Secció superior SCU 1 -7.654 -1.958 ≈ 0 ≈ 0 7.7603 
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Frenades (Càrrega mòbil) 

Secció de càlcul Cas N (KN) V2 (KN) V3 (KN) M2 (KN·m) M3 (KN·m) 

Secció inferior FREANADA 4 -85.286 -150.23 -133.211 -786.552 -489.0932 

Secció inferior FREANADA 6 -76.4 -149.163 -133.237 -786.637 -487.5309 

Secció inferior FREANADA 2 -91.268 -151.033 -133.206 -786.548 -490.4121 

Secció inferior FREANADA 5 -81.37 -149.741 -133.222 -786.585 -488.3364 

Secció inferior FREANADA 3 -88.254 -150.624 -133.207 -786.543 -489.7339 

Secció inferior FREANADA 1 -94.372 -151.451 -133.215 -786.596 -491.1052 

Secció superior FREANADA 6 -76.4 -149.163 -133.237 16.7794 411.9237 

Secció superior FREANADA 4 -85.286 -150.23 -133.211 16.7106 416.795 

Secció superior FREANADA 2 -91.268 -151.033 -133.206 16.6852 420.3177 

Secció superior FREANADA 5 -81.37 -149.741 -133.222 16.7455 414.5994 

Secció superior FREANADA 1 -94.372 -151.451 -133.215 16.6908 422.1421 

Secció superior FREANADA 3 -88.254 -150.624 -133.207 16.6932 418.5273 

 

Força centrípeta (Càrrega mòbil) 

Secció de càlcul Cas N (KN) V2 (KN) V3 (KN) M2 (KN·m) M3 (KN·m) 

Secció inferior CENTRIPETA 5 -27.649 -49.31 40.933 239.2499 -162.598 

Secció inferior CENTRIPETA 21 -22.723 -33.845 -15.197 -68.3802 -109.68 

Secció inferior CENTRIPETA 31 -23.684 -36.857 -4.177 -7.9743 -120.028 

Secció inferior CENTRIPETA 1 -22.745 -33.553 -16.323 -74.5617 -108.653 

Secció inferior CENTRIPETA 41 -24.185 -38.706 2.579 29.0596 -126.384 

Secció inferior CENTRIPETA 6 -27.45 -48.553 38.213 224.349 -160.022 

Secció inferior CENTRIPETA 8 -26.553 -45.652 27.739 166.9665 -150.118 

Secció superior CENTRIPETA 5 -27.649 -49.31 40.933 -7.5786 134.7391 

Secció superior CENTRIPETA 8 -26.553 -45.652 27.739 -0.3022 125.1656 

Secció superior CENTRIPETA 6 -27.45 -48.553 38.213 -6.0747 132.7534 

Secció superior CENTRIPETA 31 -23.684 -36.857 -4.177 17.2139 102.2202 

Secció superior CENTRIPETA 21 -22.723 -33.845 -15.197 23.2571 94.4057 

Secció superior CENTRIPETA 1 -22.745 -33.553 -16.323 23.8672 93.6703 

Secció superior CENTRIPETA 41 -24.185 -38.706 2.579 13.51 107.0156 
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Empenta hidroninàmica (Càrrega variable) 

 

Secció de càlcul Cas N (KN) V2 (KN) V3 (KN) M2 (KN·m) M3 (KN·m) 

Inferior HIDRO ≈ 0 -54.812 ≈ 0 ≈ 0 -142.31 

Superior HIDRO ≈ 0 -7.882 ≈ 0 ≈ 0 62.4329 

 

Vent (Càrrega variable) 

Secció de càlcul Cas N (KN) V2 (KN) V3 (KN) M2 (KN·m) M3 (KN·m) 

Secció inferior VENT Transversal ≈ 0 ≈ 0 -5.209 -25.9296 ≈ 0 

Secció inferior VENT Longitudinal 8.93 19.011 3.422 14.5555 60.9281 

Secció superior VENT Transversal ≈ 0 ≈ 0 0.639 0.5516 ≈ 0 

Secció superior VENT longitudinal 8.93 13.162 3.422 -6.0786 -48.7755 

 

Nota: Els valor no nuls que teòricament no pertoquen a  l’eix de la secció, són deguts a l’acció que el 
vent provoca a la resta de l’estructura i és transmesa al pilar. 

 

Resum de posicions més desfavorables: 

 

 
Tren de 
càrregues 

SCU 
uniforme 

Força de 
Frenada 

Força 
centrípeta 

Vent 
Empenta 
hidrodinàmica 

Se
cc

ió
 in

fe
ri

o
r Axil P TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 - - 

Tallant V2 TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 Favorables Desfavorable 

Tallant V3 ≈ 0 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 1 VENT transversal - 

Moment M2 ≈ 0 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 1 VENT transversal - 

Moment M3 TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 Favorables Desfavorable 

Se
cc

ió
 s

u
p

e
ri

o
r Axil P TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 - - 

Tallant V2 TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 Favorables Desfavorable 

Tallant V3 ≈ 0 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 1 Favorables - 

Moment M2 ≈ 0 Favorable FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 Vent Longitudinal - 

Moment M3 TREN CARGA 7 SCU 5 FRENADA 1 CENTRÍPETA 5 Favorable Desfavorable 

 

Un cop vist, quina és la posició més desfavorable de cada una de les càrregues mòbils, definim un seguit 
de combinacions que provoquen l’envolvent màxima d’axils, tallants i moments respectivament seguint 
els criteris normatius especificats: 
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P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

On: 

$�,� = 1.35  

��,� = !��	�����	���	�����		�	�à���{���	������	������	�	�������, ��{�, �����, 
												�����{ó	�����p������ó	�	������ 
$�,7 = 1.5 

$�,� = 1.5 

Ψ\,� = 0,4	�|W���������	�	|W�p�������, 
													0,75	�c���	��	�à���{����, 
													0,8	�|W	����, 
													0,6	�V���, ^������	�	�����í�����, 
												1,00	�"������	ℎ�������à�����. 
 

Després d’aquesta primera fase descrita, totes les combinacions a considerar són: 

 

1.35G+1.5CENTR1+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5CENTR1+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTlong 

1.35G+1.5CENTR1+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTtrans 

1.35G+1.5CENTR5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5CENTR5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTlong 

1.35G+1.5CENTR5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTtrans 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTlong 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTtrans 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTlong 

1.35G+1.5FRENADA1+1.5*0.4SCU5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.6*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTtrans 

1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTlong 

1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR1+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTtrans 

1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTlong 
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1.35G+1.5SCU5+1.5*0.75TREN7+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*CENTR5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6*VENTtrans 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR1+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR1+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTlong 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR1+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTtrans 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTlong 

1.35G+1.5TREN7+1.5*0.6CENTR5+1.5*0.6FRENADA1+1.5*0.4*SCU5+1.5*0.4SCUpeatonal+1.5*1*HIDRO+1.5*0.8*NEU+1.5*0.6VENTtrans 

 

Cal considerar també, l’acció favorable del Pes Propi, Càrregues Mortes, SCU, Trens de càrrega, vent 
transversal i vent que produeixen al M2 de la secció superior del pilar. Per tant, apareixen les següents: 

1.00G+1.5CENTR1+1.5*0.6FRENADA1+1.5*1.00*HIDRO 

1.00G+1.5 FRENADA1 +1.5*0.6CENTR1+1.5*1.00*HIDRO 

Utilitzant aquestes combinacions, trobem les sol·licitacions de càlcul tant per la secció inferior com per 
la superior. 

 

Esforços de càlcul a la base del pilar: 

 

2�.,��( = 	2309	12 

 

V2�.,��( = 580	12 

 

V3�.,��( = 215	12 

 

 2�.,��( = 1260	12 · � 

 

 3�.,��( = −1460	12 · � 

 

Esforços de càlcul al cap del pilar: 

 

2�.,#`, = 	2251	12 
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V2�.,#`, = 509	12 

 

V3�.,#`, = 210	12 

 

 2�.,#`, = 43	12 · � 

 

 3�.,#`, = 184812 · � 

 

 5.2.2 Dintell 

Envolvents d’esforços 

Ambdós dintells treballaran a flexocompressió composta, degut als moments als dos eixos deguts al pes 
propi del taulell i a les forces horitzontals actuant al taulell i a les bigues unides al dintell. Per tant, 
calcularem els esforços de càlcul de Moment flector i Tallant segons els dos eixos i el seu axil.   

Per determinar l’envolvent en primer lloc cal determinar la posició més desfavorable per a cada una de 
les càrregues mòbils prèviament exposades. Per a aquest pas, s’han emprat les combinacions d’accions 
usades per el càlcul d’envolvents del pilar, un cop comprovat que contenen les més desfavorables, 
també per als dintells.  

La primera secció a estudiar, es troba al recolzament de la tercera biga amb el dintell, on s’hi produeix el 
moment flector màxim. Per aquest càlcul es realitza la mateixa iteració que en el cas de les piles 
obtenint els següents esforços : 

Secció de moment positiu màxim 

 

�i�,��rRs��,� = TITE	KL · h 

�G�,��rRs��,� = −TGi, E	KL · h 

L�,��rRs��,� = iGI, i	KL · h 

 

Per tant, aquesta secció es dimensionarà i comprovarà com a secció de flexocompressió. 

Una vegada determinat el moment màxim positiu, queda determinar les envolvents de moment negatiu 
i tallant màxim que es trobaran a l’extrem del dintell. Aquesta envolvent, ens marca com a secció més 
critica la part més exterior del taulell (on trobem la unió amb la biga de llum més gran).  
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Secció de moment positiu negatiu i tallant màxims 

 

L�,��rRs��,� = gU�	KL 

 

��,��rRs��,� = TUGJ	KL 

 

�G�,��rRs��,� = −gT, g	KL · h 

 

�i�,��rRs��,� = −GTJgKL · h 

 

 5.2.3  Bigues del taulell  

Es calcularà en primer lloc la combinació d’accions que produeix un major moment positiu al centre llum 
de la biga de major llum. A fi, de trobar la combinació d’accions que produeix l’envolvent, s’ha estudiat 
cada una de les sobrecàrregues mòbils per separat a fi de trobar la més desfavorable en cada cas. 

En aquest càlcul depreciem totes les accions horitzontals, com serien la frenada, força centrípeta i acció 
del vent (on per normativa li pertoca Ψ\ = 0) 

Com es mostra a la següent taula, per a l’envolvent de moments màxims positius al centre de llum, la 
sobrecàrrega determinant és la deguda al tren de càrregues nº5.  

No obstant, la diferència dels factors de simultaneïtat (ψ0) i degut a la poca diferència d’esforç entre el 
tren de càrrega 5 i la SCU, provoca que la càrrega determinant sigui la SCU 5 i que el tren de càrregues 
actuï com a concomitant Altres càrregues concomitants són la Neu, i la SCU peatonal. 

 

Cas M3 (KN·m) 

TREN CARGA 5 366.1893 

TREN CARGA 1 356.3995 

TREN CARGA 2 313.408 

TREN CARGA 6 313.408 

TREN CARGA 4 306.7292 

TREN CARGA 8 306.5839 

TREN CARGA 3 257.9483 

SCU 5 212.0257 

SCU 4 115.7865 

TREN CARGA 7 108.37 

SCU PEATONAL 77.4438 

SCU 3 63.4478 

SCU 2 26.6802 

NEU 24.2602 
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SCU 1 5.8662 
 

 

Per tant, considerant les sobrecàrregues mòbils estudiades a més del pes propi de l’estructura, incloent 
a més de la mateixa biga, la llosa, formigó d’anivellació i ferms. Les sol·licitacions de càlcul obtingudes 
vénen determinades per la combinació permanent o transitòria: 

 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

On: 

$�,� = 1.35 

��,� = !��	�����	��	��	p�{�	�	�à���{���	������	������, �����{ó	�����p������ó	�	������ 
$�,7 = 1.5 

@�,7 = |W�	5 

$�,� = 1.5 

Ψ\,� = 0,75	�c���	��	�à���{���	�, 0,4	�	|W�p��������	0,8	�|W	���� 
@�,� = c���	��	�à���{���	5, |�����à���{���	��	���, �	|W�p������ 

Obtenim: 

�s�,T = GiGJ	KL · h 

 

La diferència notable del factor de simultaneïtat entre la SCU (ψ=0,4) i els Trens de càrregues (ψ=0,75) 
provoca que sigui més desfavorable considerar la SCU com a determinant. 

D’altra banda, l’envolvent de tallants, la sobrecàrrega determinant és el tren de càrregues 1, amb la SCU 
uniforme, repartida també a tota la part de trànsit rodat, com a concomitant principal juntament amb la 
de Neu i SCU peatonal. Com es mostra a la taula: 

Cas V2 (KN) 

TREN CARGA 1 -123.369 

TREN CARGA 5 -114.531 

TREN CARGA 4 -111.523 

TREN CARGA 2 -104.26 

TREN CARGA 6 -104.26 

TREN CARGA 8 -96.67 

SCU 5 -85.659 

TREN CARGA 3 -81.32 
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SCU 4 -46.513 

SCU PEATONAL -36.828 

SCU 3 -25.534 

TREN CARGA 7 -23.56 

SCU 2 -10.982 

NEU -10.471 

SCU 1 -2.584 

 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,��\,�@�,���7  

On: 

$�,� = 1.35 

��,� = !��	�����	��	��	p�{�	�	�à���{���	������	������, �����{ó	�����p������ó	�	������ 
$�,7 = 1.5 

@�,7 = |W�	5 

$�,� = 1.5 

Ψ\,� = 0,75	�c���	��	�à���{����, 0,4	�	|W�p��������	0,8	�|W	���� 
@�,� = c���	��	�à���{���	1, |�����à���{���	��	���	�	|W�p������ 
 

S’obté un tallant de càlcul al recolzament de : 

 

�s�,T = �JU	KL 

 

Igual que passa a l’envolvent del moment, la diferència notable del factor de simultaneïtat entre la SCU 
(ψ=0,4) i els Trens de càrregues (ψ=0,75) provoca que sigui més desfavorable considerar la SCU com a 
determinant. 

 

 5.2.4 Llosa 

D’acord amb les accions actuants a l’estructura, calculem les accions més desfavorables per a 
l’estructura, centrant-nos amb les parts més sol·licitades de la llosa. Distingim per tant dues zones 
crítiques a estudiar: 
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-El centre de llum de la llosa de majors dimensions, la qual tot i suportar la futura vorera, a fi de 
dimensionar pel cas més desfavorable considerem com a zona de trànsit rodat. Escollim aquesta 
part de la llosa, també, pel fet que al ser una llosa exterior, no hi haurà transmissió de moment 
favorable de la llosa adjunta, ja que com sabem les lloses perimetrals són quals estan més 
sol·licitades a moment flector degut a la manca de moment favorable transmesa per les 
adjacents. 

-Zones de recolzament de la llosa amb les bigues transversals, on s’hi sol·licitaran els màxims 
moments negatius. Zona especialment d’estudi per a l’armat superior.  

 

 

Sol·licitacions màximes: 

En aquest cas, per la determinació de l’envolvent és més senzilla, ja que com sabem del càlcul de lloses, 
per al moment màxim positiu el més desfavorable serà col·locar el tren de càrregues al centre de la llosa 
(amb trànsit rodat) major, i la SCU uniforme carregant únicament la llosa de càlcul degut a l’efecte 
positiu si es carreguen les adjacents. 

Per tant, aquesta combinació és: 

 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

On: 

$�,� = 1.35 

$�,7 = 1.5 

@�,7 = c���	��	�à���{���	5 

$�,� = 1.5 

Ψ\,� = 0,4	�|W�����������	0,8	�|W	���� 
@�,� = |�����à���{���	��	���	, |W�	�	|W�	�������� 
 

Obtenim així: 

�� = TIg	KLh 

 

Pel cas dels màxims esforços als recolzament de la llosa amb les bigues, sabem que el més desfavorable 
serà la col·locació del tren de càrregues a la zona de recolzament, juntament amb l’aplicació de la 
sobrecàrrega d’ús uniforme sobre tota la part de trànsit rodat. 
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D’aquesta manera, amb la següent combinació, obtenim:  

 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

$�,� = 1.35 

$�,7 = 1.5 

@�,7 = c���	��	�à���{���	4 

$�,� = 1.5 

Ψ\,� = 0,4	�|W�����������	0,8	�|W	���� 
@�,� = |�����à���{���	��	���	, |W�	�	|W�	�������� 
 

�� = −�F	KL · h 

 

 5.2.5  Fonamentacions 

Com s’expressa a al procediment constructiu i a l’Annex Geotècnic, l’estructura es fonamentarà 
mitjançant sabates recolzades a la roca eocena d’alta resistència situada a 2,5 metres sota la base del 
canal. Segons els estudis geotècnics, la podem considerar pràcticament plana, pel que per a tots els 
pilars es considerarà la mateixa profunditat. 

En aquest cas es realitzarà un càlcul individualitzat per a cada una de les quatre de sabates degut a 
l’excentricitat de càrregues que patirà alguna sabata degut a l’excentricitat del pilar. 

Aquesta excentricitat, és degut als elements condicionants durant la construcció d’aquestes sabates, 
sobretot per la influència del mur d’obra de fàbrica del canal. Com s’ha comentat anteriorment, aquest 
mur està en males condicions, i per recomanació expressa de l’Ajuntament de Manlleu, no es pot tocar. 
Forma part de les parets d’una mina que es troba sota el Passeig del Ter, la qual actualment s’usa com a 
col·lectors. El sostre d’aquesta mina, es troba literalment recolzat sobre el mur del canal, pel que si es 
modifica el mur, cau la mina provocant grans problemes al sanejament i amb la possibilitat de fins i tot 
ensorrar el carrer. 

Per aquest motiu, en el cas de les fonamentacions del dintell Nord, es construiran sabates excèntriques, 
les quals degut a la diferència en la direcció dels moments flectors cal estudiar per separat. 
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Pel que fa a les altres dues sabates, seran sabates sense excentricitat del pilar, que calcularem també 
individualment. 

Sol·licitacions màximes 

 

Fonamentació Pilar 1  

Recordem que aquesta és el pilar situat al Sud-Est de l’estructura. 

Utilitzant totes les envolvents calculades per la resta de l’estructura, i per tant, contemplant totes les 
càrregues més desfavorables també pels pilars, obtenim que les combinacions més desfavorables per a 
cada sol·licitació són: 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

Axil de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · |W�5 + 1,5 · 0,4 · |W��������� + 1,5 · 0,75	c���W��{�1 + 1,5: 0,8 · 2�� 

L�,uT = GiGi, F		KL 

Moment x de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · W����í����1 + 1,5 · 0,6 · ^������6 + 1,5 · 0,75	c���W��{�4 + 1,5 · 0,4 · �|W� + |W���������� + 1,5 · 1,0 · ����� 

���,uT = −JEJ, G		KL · h 

Moment y de càlcul: 

1,00 · � + 1,5 · ^������1 + 1,5 · 0,6 · V���	�����p����� + 1,5 · 1,00 · 	���5� 

���,uT = +JUJ, E		KL · h 

 

Fonamentació Pilar 2 
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Recordem que aquesta és el pilar situat al Nord-Est de l’estructura 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

Axil de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · |W�5 + 1,5 · 0,4 · |W��������� + 1,5 · 0,75	c���W��{�7 + 1,5 · 0,8 · 2�� 

L�,uT = GTIE, J		KL 

Moment x de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · W����í����5 + 1,5 · 0,75	c���W��{�7 + 1,5 · 0,4 · �|W� + |W���������� + 1,5 · 1,0 · ����� 

���,uT = −�Tg	KL · h 

Moment y de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · ^������1 + 1,5 · 0,6 · V���	�����p����� + 1,5 · 1,00 · 	���5� + 1. ,5 · 0,6 · W����1 

+1,5 · 0,4 · �|W�5 + |W���������� + 1,5 · 0,8 · 2"� 

 

���,uT = −TIIi, Eg	KL · h 

 

 

 

 

Fonamentació Pilar 3 

Recordem que aquesta és el pilar situat al Nord-Oest de l’estructura. 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

Axil de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · |W�5 + 1,5 · 0,4 · |W��������� + 1,5 · 0,75	c���W��{�7 + 1,5 · 0,8 · 2�� 

L�,uT = TFig		KL 

Moment x de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · |W�5 + 1,5 · 0,6 · V���D��{ + 1,5 · 0,75	c���W��{�7 + 1,5 · 0,4 · |W��������� + 1,5 · 0,8 · 2�� 

���,uT = −gUg, G		KL · h 
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Moment y de càlcul: 

1,00 · � + 1,5 · ^������6 + 1,5 · 0,6 · V��������p����� + 1,5 · 0,6 · W����5 + 1,5 · 1,00 · 	���5� 

���,uT = −JFU		KL · h 

 

Fonamentació Pilar 4 

Recordem que aquesta és el pilar situat al Sud-Oest de l’estructura 

 

P$�,���,� +��7 $�,7@�,7 +P$�,�Ψ\,�@�,���7  

Axil de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · |W�5 + 1,5 · 0,4 · |W��������� + 1,5 · 0,75	c���W��{�4 + 1,5: 0,8 · 2�� 

L�,uT = TEJG	KL 

Moment x de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · ^������6 + 1,5 · 0,6 · V���D��{ + 1,5 · 0,75	c���W��{�4 + 1,5 · 0,4 · �|W� + |W���������� 
���,uT = E�g, g	KL · h 

Moment y de càlcul: 

1,35 · � + 1,5 · ^������6 + 1,5 · 0,6 · V���	�����p����� + 1,5 · 0,6 · |W�5 + 1,5 · 1,00 · 	���5� 

���,uT = −IFI, G	KL · h 

6.1 Dimensionament estructural i comprovació d’estats límits 

 6.1.1 Pilars 

Per al dimensionament i comprovació d’aquestes seccions i del pilar en general, cal considerar l’actuació 
de flexocompressió composta, tal com hem vist. 

Com és habitual en el disseny de pilars, considerarem armadura simètrica en tot el pilar. Recordem en 
primer lloc els esforços en cada cas: 

Esforços de càlcul a la base del pilar: 

 

2�.,��( = 	2309	12 
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V2�.,��( = 580	12 

 

V3�.,��( = 215	12 

 

 2�.,��( = −1260	12 · � 

 

 3�.,��( = −1460	12 · � 

 

Esforços de càlcul al cap del pilar: 

 

2�.,#`, = 	2251	12 

 

V2�.,#`, = 509	12 

 

V3�.,#`, = 210	12 

 

 2�.,#`, = 43	12 · � 

 

 3�.,#`, = 184812 · � 

Degut a la semblança en valor absolut dels moments màxims en ambdós casos, la secció de càlcul i a 
dimensionar l’armadura és una secció quadrada de 75x75, tal i com es mostra a continuació: 

Procedim en primer lloc al dimensionament i comprovació de la base inferior del pilar: 
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En aquest cas, no seran necessaris els solapaments, al no disposar en cap cas armadures de longitud 
major a 12 metres. No obstant, es requerirà el càlcul de les longituds d’ancoratge (b,neta( per a la 
connexió d’empotrament entre els pilars i les sabates. Longituds donades per la Instrucción  del 
Hormigón Armado com s’adjunta a continuació: 

 

 Longitud d’ancoratge (lb,neta) 

Tracció Compressió 

φ Posició I Posició II Posició I Posició II 

25 0,94 1,31 0,94 1,31 
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Armadura a flexió Eix X 

 (a cada cara) 
 

Armadura flexió Eix Y 
(a cada cara) 

Armadura a tallant Total 

P
ila

r 
1

 

9φ25 de 7,2m  6φ25 de 7,2m c φ12/c0,25 (130 cm
2
) 198,4 cm

2
 

P
ila

r 
2

 

9φ25 de 4,48m 6φ25 de 4,48m c φ12/c0,25 (81cm
2
) 123.8 cm

2
 

P
ila

r 
3

 

9φ25 de 5,78m 
6φ25 de 5,78m 

 
c φ12/c0,25 (105cm

2
) 160 cm

2
 

P
ila

r 
4

 

9φ25 de 7,1m 6φ25 de 7,1m c φ12/c0,25 (128 cm
2
) 195,5 cm

2
 

Total 44+27,5+35,5+43,5= 150,5 cm
2
 24,4+15,3+19,5+24=113 cm

2
 444 cm

2
 

* A cada una de les distàncies de l’armadura a flexió si ha de comptar l’armadura addicional als extrems 
per l’ancoratge entre el pilar i la fonamentació i al dintell. Aquestes longituds són de 1,31 metres a cada 
extrem del pilar. Per a més detall vegeu plànols detallats de l’empotrament. 

 

 

BASE SUPERIOR DEL PILAR 

En aquest cas, comprovem que la disposició calculada per la base superior, ens compleix els Estats Límits 
Últims a flexocompressió i a tallant mantenint la secció dimensionada a la base inferior.  

Cal augmentar el Moment x degut a la mínima excentricitat requerida a flexocompressió, fins a 84.4 
KNm. Així doncs, amb l’armadura i secció calculades a la base, comprovem amb els esforços de càlcul de 
la base superior. 
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 6.1.2 Dintells 

Diferenciem entre la secció de màxims moments positius, situada aproximadament al centre de la llum, i 
la secció al recolzament Oest, on hi apareixen els moments negatius i tallants màxims. Recordem els 
seus esforços: 

Secció de moment positiu màxim 

�i�,��rRs��,� = TITE	KL · h 

 

�G�,��rRs��,� = −TGi	KL · h 

 

L�,��rRs��,� = iGI	KL 

 

Secció de moments negatius i tallants màxims  

 

L�,��rRs��,� = gU�	KL 

 

��,��rRs��,� = TUGJ	KL 

 

�G�,��rRs��,� = −gT, g	KL · h 

 

�i�,��rRs��,� = −GTJgKL · h 
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Per al dimensionament a flexió considerarem també l’acció produïda per el moment en la direcció y i a 
la força axial. 

Per al dimensionament de la secció transversal, mantenim l’amplada obtinguda al càlcul dels pilars a fi 
de tenir una bona continuïtat i facilitar també el procediment constructiu. Per tant, considerant una 
amplada de 75 centímetres tant sols ens falta dimensionar el cantell del dintell i el seu armat. 

Comprovació secció de moment positiu màxim 

La secció a comprovar, obtinguda per iteració és:  
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COMPROVACIÓ SECCIÓ DE MOMENTS NEGATIUS MÀXIMS A FLEXOCOMPRESSIÓ 
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COMPROVACIÓ I DIMENSIONAMENT SECCIÓ A TALLANT   
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Aquesta armadura, es col·locarà, com s’especifica més clarament als seus plànols d’especejament  als 
tres 4 metres del lateral Est i als 2,5 del lateral Oest on tenim uns tallants superiors a 500 KN (amb un 
màxim de 1027) mentre que a la secció intermitja restant s’hi col·locaran els mateixos cercs però 
separats 0,20 centímetres (Cercs amb Vu de 588 KN). Amb la mateixa disposició per als dos pilars (per 
tant el dintell Sud tindrà una menor part de cercs amb separació de 0,2 m) 

Al tenir longituds d’armadura majors a 12 metres a l’armadura a flexió, es precisarà de solapaments, on 
mitjançant la Instrucción del Hormigón estructural li pertoca: 
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 Longitud se solapament 

Tracció Compressió 

φ Posició I Posició II Posició I Posició II 

32 2,76 3,87 1,54 2,15 

 

Taula amidament detallat 

 Armadura a flexió 
 

Armadura flexió horitzontal 
(ambdues cares) 

Armadura a tallant Total 

D
in

te
ll 

N
o

rd
 

Cara superior: 12φ25 de     7,4m 
(Posició II)  (Ldintell/2 + Ls/2) 

 
Cara inferior: 12φ25 de     7,7m 

(Posició I)  (Ldintell/2 + Ls/2) 

8φ25 de     8,1m (Posició II)  
(Ldintell/2 + Ls/2) 

c φ12/c0,10 (extrems) 
(294 cm

2
) 

 
c φ12/c0,20 (centre) 

(139 cm
2
) 

1640 cm
2
 

D
in

te
ll 

Su
d

  Cara superior: 12φ25 de     6,8m 
(Posició II)  (Ldintell/2 + Ls/2) 

 
Cara inferior: 12φ25 de     7,1m 

(Posició I)  (Ldintell/2 + Ls/2) 

8φ25 de     7,5m (Posició II)  
(Ldintell/2 + Ls/2) 

c φ12/c0,10 (extrems) 
(294 cm

2
) 

 
c φ12/c0,20 (centre) 

(113cm
2
) 

1520 cm
2
 

Total 889 cm
2
+818cm

2
 = 1707 cm

2
 318 cm

2 
+295cm

2 
= 612 cm

2
 840 cm

2
 

*El solapament es realitzarà al centre del dintell, on per tant, l’armadura superior està en posició II a 
compressió i l’armadura inferior a Posició I a tracció. 

 

 6.1.3 Bigues del taulell 

Com es defineix als detalls constructius de l’obra, les bigues que formaran part del taulell seran 
prefabricades. Per aquest motiu, per recomanació del tutor del projecte, i degut a la gran varietat de 
bigues ja dissenyades i comprovades per les fabricadores d’elements prefabricats, l’elecció de l’element 
estructural es farà mitjançant els catàlegs tècnics d’empreses constructores i especialitzades en el tema.  

Les condicions que haurà de complir aquest element prefabricat són: 

Formigó: 

-Resistència mínima, fck = 25 N/mm2 

-Relació màxima a/c = 0,6 

-Mínim contingut de ciment, 275 Kg/cm3 

-CEM I amb TMA de 20 mm 

-Ample de fissura màxima, wmax = 0,3 mm 

-Recobriment nominal: 
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���� = ���� + ∆� = 25	�� 

���� = 25	�� 

∆� = 0	��	���������	�������������	 
 

Recordem els esforços de càlcul destacables, en el cas que ens trobem de flexió simple, degut a que les 
bigues es trobaran simplement recolzades sobre els aparells de recolzament especificats. 

 

 .,X�*`-# = 2327	12 · �	 
V.,X�*`-# = 970	12 

 

Per normativa de ponts (IAP-11), la flecha màxima admissible a ponts destinats a l’ús de vehicles és: 

 

�/.� = D 1000� = 25	�� 

 

Per tant, decidim escollir una secció on en aquest cas la sol·licitud determinant serà el Moment Últim a 
flexió. 
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Característiques tècniques del fabricant 

Nom secció – Fabricant Àrea (cm
2
) Inèrcia (cm

4
) Pes (Kg/m) Moment últim (KN·m) 

VPI 130 - Vanguard 2701 6635000 660,7 2596 

Pel que la secció compleix la sol·licitació màxima a moment flector, que l’empresa considera com el 
determinant, pel que segons el seu plec hauria de complir alhora el tallant de càlcul expressat 
anteriorment, tot i que aquest requeriment s’hauria de comprovar si finalment aquest element és 
adquirit a l’empresa Vanguard. Aquesta informació, igual que la disposició i geometria de l’armadura 
activa no la disposen oberta públicament.  

D’altra banda, es considera aquest procediment per recomanació del tutor d’aquest projecte. El qual 
indica que el procediment recomanat és reunir-se amb l’empresa constructora d’elements prefabricats 
amb els nostres esforços de càlcul prèviament descrits i amb les unitats i llums necessàries a fi de entre 
les dues parts trobar la solució estructural òptima.  

Determinació de ELS, fletxa màxima 

En el cas de la biga VPI130, coneixent les seves característiques mecàniques, les càrregues descrites i la 
llum necessària, podem comprovar la secció a Estat Límit de Servei de deformació màxima. 

Tal i com indica la normativa IAP-11, la fletxa màxima per a ponts destinats al trànsit de vehicles és: 

�/.� = D 1000� = 25	�� 

Al col·locar les bigues simplement recolzades sobre els aparells de recolzament especificats, podem 
comprovar la fletxa màxima que apareixerà en la màxima sol·licitació, com a : 

 

��/j = 5���384"� = 11,50	�� 

 

��/j < �/.� → W������� 

 

 6.1.4 Llosa 

Es dimensiona l’armat de la llosa i es comprova posteriorment a flexió i a tallant partint de un cantell de 
25 centímetres. 

Recordem en primer lloc els moments positius i negatius de disseny prèviament descrits: 

 .¡ = 185	KN · m 

 .y = −96	KN · m 
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Armadura transversal de moments positius per metre lineal de llosa 

 

�\ = �%. · � · � = 4400	12 

 

������/6 = 30	�� 

 

 6�� = 0,375 · �\ · � = 363	12 · � 

 

 . ≤  6��  

 

�#= = 0 → e#= = 0 

 

�#7 = �\ ¥1 − ¦1 − 2 .�\�§ = 1032	12 → e#7 = �#7��. = 23.75	��=	 
 

∅25	�/20�� 

 

No obstant, com veurem, a fi de complir l’ELS de fisuració, l’armadura definitiva serà: 

 

∅25	�/15��	�7∅25/���	 
 

Armadura transversal de moments negatius per metre lineal de llosa  

 

�� = −�F	KL · h 

 

�\ = �%. · � · � = 4100	12 

 

 6�� = 0,375 · �\ · � = 315	12 · � 
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 . ≤  6��  

 

�#= = 0 → e#= = 0 

 

 

�#7 = �\ ¥1 − ¦1 − 2 .�\�§ = 498	12 → e#7 = �#7��. = 11,47��=	 
 

∅20	�/20�� 

 

Armadura, com s’especifica més detalladament, col·locada a la zona de moments negatius, 
principalment als recolzaments de la llosa amb les bigues. 

 

Armadura longitudinal 

L’armadura longitudinal (segons la direcció de l’eix del tauler) es dimensiona per quantia mínima, amb 
una llum lliure de 2,2 metres. Doncs, s’obté segons la EHE, per lloses amb acer B500S i formigó amb 
resistència menor a 50 N/mm

2
. 

e#,��� = 0.0018 · e% = 4.5	��= 

 

e#,��� = 0.04 · e% · �%.��. = 4.6	��= 

 

Per tant, obtenim: 

∅12	�/	25��	�	�������	����� 
Amidament detallat 

Referències Armat base X Armat base Y 

L-1 Armat base inferior: Ø8c/10 
Armat base superior: Ø8c/20 

Armat base inferior: Ø8c/10 
Armat base superior: Ø8c/20 
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Referència: L-1 B 500 S, Ys=1.15 

Nom d'armat  Ø8 

Armadura X - Armat base inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 

2447,6 
965,8  

Armadura X - Armat base superior Longitud (m) 
Pes (kg) 

1272,4 
502 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

3720 
1467,8 

 

 

 

Comprovació: 

Referència: L-1 

Comprovació Valors Estat 

Armadura inferior direcció X:
 

Armadura superior direcció Y
  

 - Armadura superior direcció X:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 25 cm
 

Compleix 

 - Armadura inferior direcció Y:
  

Mínim: 100 cm 
Calculat: 120 cm 
 

Compleix 

Recobriment màxim compatible amb ample de recolzament existent:
 

  Criteri de CYPE Ingenieros
   

Màxim: 12.5 cm
Calculat: 3.5 cm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres:
 

Norma EHE-08. Article 42.3.1.
  

Màxim: 30 cm 
 

 - Armadura inferior direcció X:
  

Calculat: 10 cm
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció X:
  

Calculat: 20 cm
 

Compleix 

 - Armadura inferior direcció Y:
  

Calculat: 10 cm
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció Y:
  

Calculat: 20 cm
 

Compleix 

Separació mínima d'armadures:
 

Norma EHE-08. Article 69.4.1.
  

Mínim: 2.5 cm 
 

 - Armadura inferior direcció X:
  

Calculat: 9.2 cm
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció X:
  

Calculat: 19.2 cm
 

Compleix 

 - Armadura inferior direcció Y:
  

Calculat: 9.2 cm
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció Y:
  

Calculat: 19.2 cm
 

Compleix 

Armadura per mínims geomètrics:
 

Criteri de CYPE Ingenieros basat en l'Article 42.3.5 de la norma EHE-08
  

Mínim: 2.3 cm²/m
 

 - Armadura inferior direcció X:
  

Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció X:
  

Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura inferior direcció Y:
  

Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció Y:
  

Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura per mínims mecànics:
 

Norma EHE-08. Article 42.3.2
  

 - Armadura inferior direcció X:
  

Mínim: 4.6 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció X:
  

Mínim: 0 cm²/m 
Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura inferior direcció Y:
  

Mínim: 4.6 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Armadura superior direcció Y:
  

Mínim: 0 cm²/m 
Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 
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Armadura en direcció X:
 

 - Prolongació de l'armadura de positius:
  

  Criteri de CYPE Ingenieros
   

Mínim: 2.6 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

Armadura en direcció Y:
 

 - Prolongació de l'armadura de positius:
  

  Criteri de CYPE Ingenieros
   

Mínim: 2.6 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació de quanties per flexió amb accions estàtiques:
 

Article 42 de la norma EHE-08
  

 - Comprovació de l'armadura de positius direcció X:
  

Mínim: 3.8 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Comprovació de l'armadura de negatius direcció X:
  

Mínim: 0.7 cm²/m 
Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 

 - Comprovació de l'armadura de positius direcció Y:
  

Mínim: 1.8 cm²/m 
Calculat: 5.1 cm²/m 
 

Compleix 

 - Comprovació de l'armadura de negatius direcció Y:
  

Mínim: 0.5 cm²/m 
Calculat: 2.6 cm²/m 
 

Compleix 

Comprovació del tallant amb accions estàtiques:
 

Article 44 de la norma EHE-08
  

Màxim: 223.874 kN/m
 

 - Tallant en la direcció X:
  

Calculat: 142.015 kN/m
 

Compleix 

 - Tallant en la direcció Y:
  

Calculat: 142.015 kN/m
 

Compleix 

Ancoratge armat base amb accions estàtiques:
 

Article 69 de la norma EHE-08
  

 - Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció X:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base inferior final direcció X:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base superior inicial direcció X:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base superior final direcció X:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base inferior inicial direcció Y:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base inferior final direcció Y:
  

Mínim: 8 cm 
Calculat: 8 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base superior inicial direcció Y: 
  

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm
 

Compleix 

 - Longitud patilla en armat base superior final direcció Y:
  

Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

 

 

 El cantell utilitzat a tota la llosa, serà el cantell mínim obtingut a la zona més desfavorable d’aquesta, 
dominat per el màxim moment descrit anteriorment. El fet de sobredimensionar la part on la llosa té 
una llum menor, rau en la consideració de que l’increment de cost del material degut del 
sobredimensionament és compensat per la disminució de la mà d’obra i elements constructius 
necessaris per  a la creació d’una llosa de secció variable. 

 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  60 

 

 6.1.5 Fonamentacions 

Per al càlcul de les fonamentacions, mitjançant els esforços prèviament descrits, i considerant la pressió 
admissible del terreny especificada a l’Annex Geotècnics de 60 Kg/cm

2
 (5.886 MPa)  Dimensionem cada 

una de les sabates per separat. 

Recordem els esforços de càlcul per a cada una de les fonamentacions i les característiques 
geomètriques imposades. 

Fonamentació Pilar 1  

L�,uT = GiGi, F		KL 

���,uT = −JEJ, G		KL · h 

���,uT = +JUJ, E		KL · h 

D��������	{���è�����	
Fonamentació Pilar 2 

L�,uT = GTIE, J		KL 

���,uT = −�Tg	KL · h 

���,uT = −TIIi, Eg	KL · h 

|�����	���è������	
 

Fonamentació Pilar 3 

L�,uT = TFig		KL 

���,uT = −gUg, G		KL · h 

���,uT = −JFU		KL · h 

|�����	���è������	
 

 

Fonamentació Pilar 4 

L�,uT = TEJG	KL 

���,uT = E�g, g	KL · h 

���,uT = −IFI, G	KL · h 
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DADES GENERALS 

Formigó: HA-30, Yc=1.5 

Acer: B 500 S, Ys=1.15 

Recobriment (superior) : 5.00 cm 

Recobriment (inferior) : 5.00 cm 

Recobriment (lateral) : 5.00 cm 

Recobriment (frontal) : 5.00 cm 

Recobriment (arrencades) : 5.00 cm 

Mida màxima de l'àrid: 20.0 mm 

Gruix formigó neteja: 10.0 cm 

Tensió admisible en situacions persistents: 5.886 MPa 

Tensió admisible en situacions accidentals: 5.886 MPa 

Acer laminat:  S275  

Acer de perns: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat) 

  

 
 

DESCRIPCIÓ 

  

Referències Geometria Armat 

P-1 Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 125.0 cm 
Ample sabata Y: 125.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 11Ø20c/10 
Y: 7Ø25c/16 

P-2 Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 72.5 cm 
Ample inicial Y: 112.5 cm 
Ample final X: 37.5 cm 
Ample final Y: 112.5 cm 
Ample sabata X: 110.0 cm 
Ample sabata Y: 225.0 cm 
Cantell: 80.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/27 
Sup Y: 4Ø16c/27 
Inf X: 10Ø16c/22 
Inf Y: 10Ø25c/10 

P-3 Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 62.5 cm 
Ample inicial Y: 67.5 cm 
Ample final X: 37.5 cm 
Ample final Y: 67.5 cm 
Ample sabata X: 100.0 cm 
Ample sabata Y: 135.0 cm 
Cantell: 35.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 3Ø12c/30 
Inf X: 10Ø16c/13 
Inf Y: 7Ø25c/13 
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Referències Geometria Armat 

P-4 Sabata rectangular excèntrica 
Ample inicial X: 72.5 cm 
Ample inicial Y: 72.5 cm 
Ample final X: 72.5 cm 
Ample final Y: 72.5 cm 
Ample sabata X: 145.0 cm 
Ample sabata Y: 145.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 6Ø20c/22 
Inf Y: 12Ø20c/11 

 
 
 
 

AMIDAMENT 

 

 

Referència: P-1  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø20 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

11x1.84 
11x4.54 

 
20.24 
49.91 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
7x2.13 
7x8.21 

14.91 
57.45 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

20.24 
49.91 

14.91 
57.45 

  
107.36 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

22.26 
54.90 

16.40 
63.20 

  
118.10 

 

Referència: P-2  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø16 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

10x1.30 
10x2.05 

 
13.00 
20.52 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
10x2.94 
10x11.33 

29.40 
113.29 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

8x1.36 
8x2.15 

 
10.88 
17.17 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

4x2.45 
4x3.87 

 
9.80 
15.47 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

33.68 
53.16 

29.40 
113.29 

  
166.45 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

37.05 
58.48 

32.34 
124.62 

  
183.10 

 

Referència: P-3  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø25  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
10x1.57 
10x2.48 

 
15.70 
24.78 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

  
7x2.21 
7x8.52 

15.47 
59.61 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.13 
5x1.00 

  
5.65 
5.02 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

3x1.48 
3x1.31 

  
4.44 
3.94 
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Referència: P-3  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø25  

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

10.09 
8.96 

15.70 
24.78 

15.47 
59.61 

  
93.35 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

11.10 
9.86 

17.27 
27.25 

17.02 
65.58 

  
102.69 

 

Referència: P-4  B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø12 Ø20  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
6x2.20 
6x5.43 

13.20 
32.55 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 
12x2.20 
12x5.43 

26.40 
65.11 

Graella superior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.58 
5x1.40 

 
7.90 
7.01 

Graella superior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

5x1.58 
5x1.40 

 
7.90 
7.01 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

15.80 
14.02 

39.60 
97.66 

  
111.68 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

17.38 
15.42 

43.56 
107.43 

  
122.85 

 
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)  

Element Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja 

Referència: P-1   54.90 63.20 118.10 0.47 0.16 

Referència: P-2  58.48  124.62 183.10 1.98 0.25 

Referència: P-3 9.86 27.26  65.57 102.69 0.47 0.14 

Referència: P-4 15.42  107.43  122.85 0.84 0.21 

Totals 25.28 85.74 162.33 253.39 526.74 3.76 0.75 

 
 

COMPROVACIÓ 

Referència: P-1 

Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø20c/10 Yi:Ø25c/16 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 5.886 MPa 

Calculat: 2.1993 MPa 
 

Compleix 

    - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 7.3575 MPa 

Calculat: 6.59173 MPa 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la 

bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 
 

   
    - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 95.3 % 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 106.3 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
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Referència: P-1 

Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø20c/10 Yi:Ø25c/16 

Comprovació Valors Estat 

    - En direcció X: 
 

 

Moment: 307.47 kN·m 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Moment: 294.36 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
   
   - En direcció X: 

 

 

Tallant: 133.51 kN 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 126.65 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

    - Situacions persistents: 
 

 

      Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 

Calculat: 3936.8 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

      Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

    - P-1: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 21 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0105 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0103 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0019 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0105 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0103 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

    - Graella inferior: 
 

 

   Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 20 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 10 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 26 cm 

Calculat: 42 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 35 cm 

Calculat: 42 cm 
 

Compleix 
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Referència: P-1 

Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø20c/10 Yi:Ø25c/16 

Comprovació Valors Estat 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 54 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 31 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 
Referència: P-2 

Dimensions: 110 x 225 x 80 

Armats: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 5.886 MPa 

Calculat: 2.344 MPa 
 

Compleix 

    - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 7.3575 MPa 

Calculat: 6.93449 MPa 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la 

bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 
 

   
    - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 130.3 % 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 33.3 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Moment: 440.53 kN·m 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Moment: 1291.45 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 131.16 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

    - Situacions persistents: 
 

 

      Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 

Calculat: 1867.6 kN/m² 
 

Compleix 
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Referència: P-2 

Dimensions: 110 x 225 x 80 

Armats: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprovació Valors Estat 

Cantell mínim: 
 

      Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 80 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

    - P-2: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 71 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0012 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0062 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

   
    - Armat inferior direcció X: 

 

 

Mínim: 0.0012  

Calculat: 0.0012 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0019  

Calculat: 0.0062 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0001 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínim: 12 mm 
  

    - Graella inferior: 
 

 

Calculat: 16 mm 
 

Compleix 

    - Graella superior: 
 

 

Calculat: 16 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 22 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 10 cm 
  

  - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 22 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 10 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 27 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
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Referència: P-2 

Dimensions: 110 x 225 x 80 

Armats: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprovació Valors Estat 

    - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 41 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 52 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 19 cm 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 32 cm 

Calculat: 32 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 32 cm 

Calculat: 32 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 40 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 40 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 16 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 
Referència: P-3 

Dimensions: 100 x 135 x 35 

Armats: Xi:Ø16c/13 Yi:Ø25c/13 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
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Referència: P-3 

Dimensions: 100 x 135 x 35 

Armats: Xi:Ø16c/13 Yi:Ø25c/13 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 5.886 MPa 

Calculat: 2.32634 MPa 
 

Compleix 

    - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 7.3575 MPa 

Calculat: 6.67453 MPa 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la 

bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 
 

   
    - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 173.7 % 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 46.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Moment: 207.27 kN·m 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Moment: 351.30 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Tallant: 0.00 kN 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 124.29 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

    - Situacions persistents: 
 

 

      Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 

Calculat: 5219.1 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

      Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

    - P-3: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 26 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0045 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0011 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0108 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0011 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

   
    - Armat inferior direcció X: 

 

 

Mínim: 0.0019  

Calculat: 0.0045 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0019  

Calculat: 0.0108 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0001  

Calculat: 0.0011 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínim: 12 mm 
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Referència: P-3 

Dimensions: 100 x 135 x 35 

Armats: Xi:Ø16c/13 Yi:Ø25c/13 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

    - Graella inferior: 
 

 

Calculat: 16 mm 
 

Compleix 

    - Graella superior: 
 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 13 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 13 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 10 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 13 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 13 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 27 cm 

Calculat: 37 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 32 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 55 cm 

Calculat: 57 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 0 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 15 cm 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 19 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 19 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 16 cm 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 49 cm 
 

Compleix 
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Referència: P-3 

Dimensions: 100 x 135 x 35 

Armats: Xi:Ø16c/13 Yi:Ø25c/13 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 49 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 
Referència: P-4 

Dimensions: 145 x 145 x 40 

Armats: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/11 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensió mitja en situacions persistents: 

 

 

Màxim: 5.886 MPa 

Calculat: 2.41846 MPa 
 

Compleix 

    - Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 7.3575 MPa 

Calculat: 7.20751 MPa 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la 

bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les combinacions d'equilibri. 
 

   
    - En direcció X: 

 

 

Reserva seguretat: 118.9 % 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 24.6 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Moment: 247.10 kN·m 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Moment: 475.14 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
   
    - En direcció X: 

 

 

Tallant: 55.82 kN 
 

Compleix 

    - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 150.09 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

    - Situacions persistents: 
 

 

     Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 

Calculat: 1709.3 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

      Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 40 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

    - P-4: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 31 cm 
 

Compleix 
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Referència: P-4 

Dimensions: 145 x 145 x 40 

Armats: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/11 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0036 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0072 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

   
    - Armat inferior direcció X: 

 

 

Mínim: 0.0019  

Calculat: 0.0036 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0019  

Calculat: 0.0072 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0001 

Calculat: 0.001 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínim: 12 mm 
  

    - Graella inferior: 
 

 

Calculat: 20 mm 
 

Compleix 

    - Graella superior: 
 

 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 22 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 10 cm 
  

    - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 22 cm 
 

Compleix 

    - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 11 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció X: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

    - Armat superior direcció Y: 
 

 

Calculat: 30 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 35 cm 

Calculat: 52 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 28 cm 

Calculat: 52 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 28 cm 

Calculat: 52 cm 
 

Compleix 
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Referència: P-4 

Dimensions: 145 x 145 x 40 

Armats: Xi:Ø20c/22 Yi:Ø20c/11 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprovació Valors Estat 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 34 cm 

Calculat: 52 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

  - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
   
    - Armat inf. direcció X cap a dret: 

 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

    - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 20 cm 

Calculat: 43 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

    - Armat sup. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 12 cm 

Calculat: 12 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 

 

6.1.6 Aparells de recolzament 

Considerant els esforços considerats anteriorment, al càlcul de l’envolvent de les bigues, podem 
determinar les sol·licitacions màximes que rebran els aparells de recolzament, així com el compliment 
dels graus de llibertats assignats a l’estructura. 

En aquest cas, es dimensionaran pel cas més desfavorable, el qual serà l’aparell de recolzament sobre el 
qual s’hi troba la biga de major llum. Aquesta, transmet unes forces molt elevades, i alhora, és a la que 
s’hi produeix més gir. 

Per al dimensionament, consultarem els catàlegs d’una empresa fabricant d’aquests aparells, a fi de 
complir així tots els criteris necessaris, Mecanogumba. 
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Cal en primer lloc, exposar les sol·licitacions màximes obtingudes, com hem dit, a partir de les 
envolvents de les bigues del taulell: 

ĵ = 110	12 

�̂ = 53	12 

ª̂ = 970	12 

«�/j = 3,47 · 10y3	��� 

Degut a les condicions que li hem donat al disseny estructural, amb els esforços que tenim i amb les 
recomanacions de l’empresa, es creu adequat utilitzar recolzaments armats (zunchado) del tipus 
“Standard 1”. A més, degut a la inclinació lleu del dintell (3%), aquest recolzaments es recolzaran  sobre 
el petit element de formigó descrit anteriorment, a fi de crear un suport completament horitzontal. Per 
més detalls constructius i característiques mecàniques vegeu Apèndix de l’actual Annex 

 

Dimensionament 

En primer lloc, l’empresa recomana no excedir una tensió màxima de 15 N/mm
2
. Per tant, el primer 

predimensionament és: 

 

¬	 < 15 LhhG 

�JU	 < 15 LhhG →  > 65	000	hhG 

 

Considerem el Neoprè armat 200 x 400 mm del catàleg i comprovem la seva tensió i carga admissible: 

¯s°	Ls±²¯è	�GUU�EUUhh� = IU. UUU	hhG		 
³°¯´°	°�h�u�µ�s = TGUU	KL > 970	12		 

 
Comprovació 

Angle de gir màxim permès  

L’envolvent del moment màxim, ens provoca un gir en el sentit longitudinal de la biga de 3,47·10
-3

 rad, 
l’angle de gir permès pel neoprè depèn fundamentalment del número de capes. El número mínim a 
disposar-ne doncs, serà de 2 capes, permetent així un gir màxim de 0,006 rad. 

«�àj,,-)�è#�2	������ = 0,006	��� > 0,00347 

El gruix d’aquestes capes intermèdies és de 5,6 mm cada una. 
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Fricció 

Els recolzaments transmeten per fregament els esforços horitzontals a l’estructura a través de la 
superfície de contacte. Cal doncs, comprovar que no es produirà lliscament entre els dos elements en 
els casos de tensions mínimes. La norma estableix, que la tensió mínima a fi d’evitar el lliscament és de 5 
N/mm

2
. 

¶��� ≥ 5	 2��= 

S’ha comprovat que la tensió mínima que produirà l’estructura sobre el recolzament, degut únicament 
al pes propi sense majorar és de: 

¶��� = 465	000	280		000��= = 5.8	 2��= > 5		 2��= 

 
No obstant, aquesta comprovació no es compleix per els recolzaments de les 4 bigues menors, pel que 
en aquell cas s’haurà d’instal·lar el mateix recolzament però en aquest cas, ancorat al dintell. 

 

Desplaçaments horitzontals 

Com es comprova al dimensionament estructural, les reaccions horitzontals venen bàsicament definides 
per les accions de frenada i força centrípeta. Aquesta força horitzontal màxima que experimentarà el 
recolzament (en aquest cas el dret, en el sentit del trànsit) és de 110 KN, mentre que en el sentit 
tranversal a aquest és de 53 KN. 

Les  característiques tècniques del neoprè són: 

tan $7 = 0,9 − c� = 0,795 

tan $7 = 0,9 − c� = 0,77 

tan γ = ¼tan $7= + tan $== = 1.106 

 

γ = Deformació tangencial 

T = Altura elastòmetre sense les capes d’acer: 21 mm 

a= dimensió lateral menor el planta 400 i 200 mm 

G= Mòdul elasticitat tangencial del recolzament (0,9 N/mm
2
) 

 

El desplaçament màxim serà: 

∆= tan $ · c = 14,7	�� 
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Per tant, la força màxima que podrà absorbir el neoprè és: 

H7 =G. a · b · ∆T = 55,5	12 

H = Reacció horitzontal del neoprè 

F = Superfície de recolzament (80000 mm
2
) 

Veiem que aquest neoprè no ens compleix la força horitzontal màxima, per molta magnitud,  pel que no 
es vàlid. I cal augmentar molt aquest neoprè, comprovem que el següent neoprè que satisfà aquesta 
condició és neoprè amb secció 400x500 amb 2 capes. Obtenint així:  

H7 =G. a · b · ∆T = TGF	KL 

En aquest cas, no cal comprovar l’angle de gir màxim i la fricció ja que és major que l’anterior i per tant, 
complirà.  

Per tant, al ser la força de horitzontal la més determinant pel dimensionament (recordem que està 
sobretot influenciada per la força de frenada), es col·locaran tots els neoprens amb les mateixes 
dimensions ja que com sabem, la força de frenada es distribueix de manera  molt similar a tots els 
recolzaments.  Pel que fa als moments i esforços verticals, hem comprovat pel cas de la biga amb majors 
llum i amb moments i tallants majors, pel que en tots els casos ens quedem del cantó de la seguretat.  

Així doncs, els 12 aparells de recolzament a instal·lar, són: 

Ls±²¯è	°¯h°R	EUU�gUU	°hµ	�tsu	�°²su	�s	�°t�Áú	��±¯°R 
O, en el cas de ser fabricats per una altra empresa de la nombrada, ens compleixin les condicions 
exposades anteriorment. 

Vegeu apartat detalls tècnics neoprè de l’Apèndix de l’actual Annex. 

 

 6.1.7 Juntes de dilatació 

En primer lloc cal avaluar les accions que produeixen deformació a l’estructura, els quals han de ésser 
absorbits per les juntes de dilatació per una bona transició entre l’estructura i la via existent. 

Degut a la forma trapezoïdal en planta de l’estructura, es dimensionarà aquesta a fi de tenir la capacitat 
d’absorbir els desplaçaments màxims deguts a l’extrem on el taulell és de major longitud. Això, és degut 
que degut a accions externes, es produirà un desplaçament similar al llarg de tota la junta. No obstant, 
les deformacions degudes a temperatura, retracció, fluència, etc, depenen de la longitud de l’element, 
produint així grans diferències entre un extrem i l’altra de l’estructura.  

Per tant, considerem la longitud de l’element estructural de major longitud situat a l’Est de l’estructura 

LÄàÅÄÆÅ = 25	m 

 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  76 

 

Accions 

- Fluència 

- Retracció 

-Temperatura 

- Frenat 

-Girs aparells recolzament 

-Desplaçaments aparells de recolzament 

Els valors utilitzat pels diferents coeficients, degut al ser una estructura composta, s’escull el valor major 
de cada element a fi de quedar-se sempre al cantó de la seguretat 

Fluència 

ÇÈÈ = É · ÇÈÊ = −U, TFFËËË  

εÄÄ = 0,166mmm · 25m = 4,15	mm 

Retracció 

ÇÈÍ = −U, GJËËË  

εÄÎ = −0,27mmm · 25m = 6,75	�� 

 

Temperatura 

ÇÈÏ = −U, T�	ËËË  

εÄÐ = −0,19	mmm · 25m = 4,75	mm 

 

Girs màxims aparell recolzament 

Aquests valors els obtenim del càlcul anterior del dimensionament dels aparells de recolzament, on es 
considera l’estructura al màxim de sol·licitada. 

Ñh°� = i, EJ · TUyi	¯°� 

εÄÒÓÔÕ = «�/j · �h×ØÙÚ¡ÅÅÛÎÚ� = 4,33	mm 

 

Desplaçaments màxims aparells de recolzaments 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  77 

 

Aquests valors els obtenim del càlcul anterior del dimensionament dels aparells de recolzament, 
influenciat bàsicament a les forces horitzontals de frenada i centrípeta. 

∆= tan $ · c = 14,7	�� 

ε∆Ü = 14,7	mm 

Acció Contracció (mm) Expansió (mm) 

Fluència -4,15 - 

Retracció -6,75 - 

Temperatura -4,75 +4,75 

Girs màxims -4,33 - 

Desplaçaments màxims - +14,7 

TOTAL -19,98 +19,45 

 

Així doncs, els desplaçaments màxims a absorbir per la junta són: 

ÝÞßÞ = |−T�, �I| + |T�, Eg| = i�, Ei	hh 

Per tant, es disposaran juntes de dilatació a banda i banda del taulell, amb un recorregut mínim de junta 
de 40 mm. Es proposa, una junta com l’exposada a l’Apèndix (PJ-6000) del fabricant de juntes JEMA o de 
característiques similars. En aquest cas amb un recorregut màxim de 50mm, la qual aniria ancorada a 
una banda amb la llosa i a l’altra a la calçada de la via existent. 

Vegeu detalls junta a l’Apèndix. 

 

 6.1.8 Unió pilar-dintell 

Comprovades les seccions del límit de la unió tant del pilar com del dintell, i complint els estats límits 
requerits, el punt d’unió resultarà en unir les armadures longitudinals d’ambues amb la longitud mínima 
obtinguda de la longitud d’ancoratge mínima segons la posició de l’armadura i el diàmetre de barra..  

Per tant, tant en el pilar com al dintell, la longitud mínima d’ancoratge són les següents, agafant com a 
diàmetre de càlcul, el més restrictiu (32mm). 

 

 

Longitud bàsica d’ancoratge  

 Elements valor 1.4*m*Ø2  fyk/14 * 
Ø 

Posició II: 

 

Ø Diàmetre de la barra, en centímetres( 32 ) 3.2 

186 115 m Coeficient numèric, per  ( B500S ) y formigó (HA-30) 13 

fyk Límit elàstic de l’acer, en N/mm2. 500 

Longitud neta d’ancoratge 

 

β en funció de ( Patilla, ganxo y U ) y ( traccions ) 0.7 

167 cm As Quantia mecànica segons calculo 0.9 

As Quantia mecànica segons diàmetres comercials 1 
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Les patilles, calculades són el resultat de la suma de les longituds de patilla final més la suma de la 
longitud de solapament que hi ha entre les armadures longitudinals del dintell amb les del tram final de 
les del pilar, aquests detalls estan expressats al plànol de detall de l’unió del pilar-dintell. 

Pel que fa a les armadures de tallant, s’han allargat les del pilar fins a la base superior del dintell, i de la 
mateixa manera entre les del inici del dintell amb les del pilar, assegurant així la resistència de la secció 
en el tallant en ambdues direccions. 

Per al detall de l’armadura, vegeu plànol detall unió pilar-dintell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 5. Càlcul estructural  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apèndix 1. 

Imatges model informàtic 
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut 

El present estudi de seguretat i salut té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi: “Ampliació i millora de l’accessibilitat al Pont de Can Molas”, 
així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es.  

D’aquesta manera, s’integra en el projecte constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que hauran de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici de les obres, per a la seva aprovació i inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. Dades del projecte 

2.1. Dades generals 

Nom del projecte: Ampliació i millora de l’accessibilitat al Pont de Can Molas. 

Autor de l’estudi de Seguretat i Salut: Sergi Gibaja Musachs. 

Autor del Projecte: Sergi Gibaja Musachs. 

Titulació: Graduat en Enginyeria de la Construcció. 

 

2.2. Descripció de l’obra 

L’objecte d’aquest projecte consisteix en l’ampliació i millora dels accessos al Pont de Can Molas de la 
ciutat de Manlleu, a fi de disminuir les retencions que actualment s’hi produeixen. Per a la millora 
d’aquesta situació es construirà una rotonda la qual requereix l’ampliació de un lateral del pont. 
L’estructura que materialitzarà aquesta ampliació que suportarà el nou tram de carretera i una part de 
la rotonda, està formada per un taulell isostàtic de bigues prefabricades, recolzades sobre una 
estructura de pòrtic de formigó armat. Aquestes bigues, suporten una llosa de formigó armat construïda 
mitjançant prelloses de formigó prefabricades actuants com a encofrat perdut.  

 S’han elaborat els documents Memòria i annexes, Plànols, Plec de condicions i Pressupost, amb la 
finalitat de definir tots els detalls de les obres a efectuar, la forma de realitzar-les, la normalització dels 
materials a utilitzar i de les diferents unitats d’obra a executar, els amidaments d’aquestes unitats i el 
cost de les mateixes al preu de mercat existents. 
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2.3 Situació 

La zona de l’actual projecte està situada a l’entrada Sud de la ciutat de Manlleu, de la comarca d’Osona, 
província de Barcelona. 

Més concretament, es troba al inici/final del Pont de Can Molas on hi trobem la B-522, ala part més 
proper a la ciutat i afecta principalment al seu lateral Est. 

 

2.4 Comunicacions 

Autobús: 

- Sagalés (300 m) Connexions amb Vic, Barcelona, Torelló, St. Pere de Torelló, Roda de Ter, 
Esquirol, Rupit, Bellaterra. 

Tren : 

- Renfe (1,5 km) Línia Puigcerdà – Barcelona 

 

Vehicle privat: 

- Accés per la B-522 , Passeig St. Joan o Passeig del Ter. 

 

2.5 Localització de serveis assistencials i salvament 

Centres d’atenció primària i hospitals propers: 

- Centre Atenció Primària Manlleu 

C/Castellot 17, Manlleu (93 850 64 84) 

 

- Hospital General de Vic 

Ronda Francesc Camprodon 4, Vic (98 881 65 00) 

 

Comissaries: 

- Policia Municipal de Manlleu 
 
Plaça Fra Bernadí 5, Manlleu (93 850 79 11) 
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- Comissaria Mossos d’Esquadra 

Carrer l’Era d’en Sellés 10, Vic (93 881 57 00) 

 

Bombers: 

- Cos de Bombers Generalitat de Catalunya 

Carretera Roda s/n, Vic (93 886 25 25) 

 

2.6 Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material del Projecte constructiu d’ampliació i millora de l’accessibilitat del 
Pont de Can Molas (Manlleu), a la quantitat de cent onze mil cinc-cents noranta-quatre euros amb onze 
cèntims  (111.594,11€). 

2.7 Termini d’execució i mà d’obra prevista 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de tres mesos. L’estimació de mà 
d’obra en el moment de màxim requeriment és de 15 operaris, pel que al pressupost de l’estudi de 
seguretat i salut les unitats màximes d’equipament individual són 15. 

 

2.8 Capítols d’activitats de l’obra 

Els principals capítols d’activitats que costa el projecte d’execució són: 

- Treballs previs 
- Fonamentacions i pilars 
- Dintells 
- Taulell 
- Ferms i paviments 
- Rotonda 
- Acabats i elements de seguretat 

 

2.9 Oficis que intervenen en l’obra 

-Encarregat d'obra  
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-Cap de colla  

-Oficial 1a  

-Oficial 1a paleta  

-Oficial 1a encofrador  

-Oficial 1a ferrallista  

-Oficial 1a soldador  

-Oficial 1a picapedrer  

-Oficial 1a manyà  

-Oficial 1a electricista  

-Oficial 1a muntador  

-Oficial 1a d'obra pública  

-Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura  

-Ajudant encofrador  

-Ajudant ferrallista  

-Ajudant picapedrer  

-Ajudant manyà  

-Ajudant electricista  

-Ajudant muntador  

-Ajudant jardiner 

-Manobre  

-Manobre especialista 

 

2.10 Maquinària prevista per a executar l’obra  

-Compressor amb dos martells pneumàtics  

-Compressor amb tres martells pneumàtics  

-Retroexcavadora amb martell trencador  
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-Carro de perforació HC-350  

-Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg  

-Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  

-Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25  

-Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  

-Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 

-Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent  

-Picó vibrant dúplex de 1300 kg  

-Camió per a transport de 7 t 

-Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

-Camió grua  

-Camió grua de 5 t  

-Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  

-Grua autopropulsada de 24 t 

-Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de 
treball 

-de 12 m , sense operari 

-Camió semiremolc per a transports especials de 60 t de càrrega útil, amb dolly i 30 m de 
llargària  

-Camió amb bomba de formigonar  

-Bituminadora automotriu per a reg asfàltic  

-Formigonera de 165 l  

-Estenedora per a paviments de mescla bituminosa  

-Estenedora de granulat  

-Escombradora autopropulsada  

-Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

-Corró vibratori autopropulsat pneumàtic  

-Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada  

-Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual  
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-Regle vibratori per a formigonat de soleres  

-Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic  

-Màquina taladradora  

-Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor  

-Motoserra  

-Grup electrogen de 45/60 kVA 

 

3. Serveis de salubritat i confort del personal 

Tenint en compte el nombre de treballadors necessaris i termini d’execució, es considera necessària la 
ubicació de vestuaris, menjadors i serveis higiènics que compleixin les normatives de compliment 
obligatori següents. 

3.1 Normatives de compliment obligatori 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
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3.2. Mòduls prefabricats a instal·lar a l’obra 

D’acord amb la normativa prèviament exposada i d’acord amb les necessitats pronosticades pels 
treballadors de l’obra s’instal·laran els següents mòduls prefabricats: 

 

3.2.1 Mòdul sanitari 

S’instal·larà un mòdul sanitari amb instal·lació elèctrica i lampisteria, ventilat a l’exterior amb les 
dimensions suficients per desenvolupar la funció a la que està destinat pel número d’usuaris previst. 

El mòdul prefabricat, que serà de lloguer, disposa de les següents característiques. 

- Dimensions: 3,7x2,3x2,3 de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm, revestiment 
de parets amb tauler fenòlic i paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria 

- 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, 

-Instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Complint així les normatives prèviament esmentades. 

 

3.2.2 Vestidors 

S’instal·larà un mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica i lampisteria, ventilat a l’exterior amb les 
dimensions suficients per desenvolupar la funció a la que està destinat pel número d’usuaris previst. 

El mòdul prefabricat, que serà de lloguer, disposa de les següents característiques. 

-  Dimensions 8x2,5x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic. 

-  Instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protección diferencial. 

-  3 Bancs de fusta amb capacitat per a 3 persones. 

-  2 Armaris metàl·lics individuals de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m 

Complint així les normatives prèviament esmentades. 
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3.2.3. Menjador 

S’instal·larà un mòdul menjador amb instal·lació elèctrica i lampisteria, ventilat a l’exterior amb les 
dimensions suficients per desenvolupar la funció a la que està destinat pel número d’usuaris previst. 

El mòdul prefabricat, que serà de lloguer, disposa de les següents característiques: 

-Dimensions de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic. 

-Instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

- Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat. 

- Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat. 

-3 Taules de fusta amb capacitat per a 6 persones cada una. 

- 2 Forns microones per a escalfar menjars. 

 

3.3 Altres implementacions provisionals del personal de l’obra 

Paral·lelament als mòduls prefabricats, la zona del projecte disposarà de una farmaciola portàtil 
d’urgència amb el contingut establert a l’ordenança de seguretat i salut en el treball. 

També es disposarà d’una manta de cotó i fibra sintètica de 100x210 cm. 

 

4. Equips de protecció individual  

Al present Estudi de Seguretat i Salut, es consideren Equips de Protecció Individual les peces de treball 
que actuen individualitzadament per a cada usuari a fi de reduir els riscos de danys físics personals als 
usuaris d’aquests equips.  

Tots els equips esmentats de protecció individual estaran certificats segons les normes de la CE. 

El contractista portarà un control individualitzat al personal de l’obra que perquè faci ús dels sistemes 
de protecció establerts pel constructor o en el cas que n’hi hagi, per homologació oficial. 

Aquests equips de protecció es trobaran als armaris prèviament descrits que es col·locaran a la zona de 
vestidors.  

S’han estimat un màxim de 15 unitats per als sistemes de protecció de més freqüència d’ús com  són 
cascs, botes, guants, protectors auditius, etc... Ja que es considera que en el moment de màxima 
afluència el màxim de treballadors serà de 15. Pels sistemes de protecció de treballs més específics on 
es preveu que un menor nombre d’usuaris n’hauran de fer ús com serien cinturons de subjecció, ulleres 
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de seguretat per a tall oxiacetilènic o guants d’alta resistència al tall, etc.. On es consideren entre 5 i 10 
unitats. 

Els equips de protecció individual considerats són: 

-Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè. 

-Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades. 

-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 . 

-Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat. 

-Mascareta de protecció respiratòria, homologada. 

-Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats. 

-Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com 
soldadura amb argó, nivell 1. 

-Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica.  

-Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, 
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, 
homologat. 

-Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat . 

-Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament 
composat per un terminal manufacturat. 

-Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors . 

-Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors . 

-Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals . 

-Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada . 

-Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada . 
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4. Sistemes de protecció col·lectiva. 

4.1 Tancament de la zona de treball de l’obra 

Tal i com s’indica a la Memòria del present projecte, es requerirà el tancament de la zona de treball 
situada a la part del Passeig del Ter de sota del pont de Can Molas a fi d’evitar danys a tercers i alhora 
com a zona d’instal·lació dels mòduls prefabricats prèviament descrits.  

Com s’indica als plànols del present Estudi de Seguretat i Salut, el tancament de la zona de treball 
consisteix en 86 metres lineals de perímetre a la base de l’obra i el tancament del trànsit de vianants a 
les voreres afectades per les demolicions de vorada necessàries als treballs previs. 

Per aquesta protecció s’utilitzarà una 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. La qual, si convé, podrà ser desplaçada i col·locada on es requereixi 
podent modificar així la geometria del perímetre de treball. 

 

4.2. Baranes de protecció 1 

Tal i com s’indica al procediment constructiu i pla d’obra del present projecte, es requerirà en els 
treballs previs la retirada de les baranes de la zona afectada del pont de Can Molas i del Passeig del Ter. 
Concretament es retiraran 20 metres de baranes metàl·liques del pont i 12 metres de les baranes de 
formigó situades a l’inici del Passeig del Ter.  

Aquesta retirada és necessària per la retirada de la vorera, a fi d’anivellar la cota de la calçada del pont 
amb el futur punt d’unió de la nova estructura a construir. Durant el període de temps entre que es 
retiren aquestes baranes i la construcció de la llosa de l’estructura, es requerirà l’instal·lació de baranes 
provisionals a fi d’evitar greus com podria ser la caiguda de personal des d’aquesta alçada considerable. 

Per tant, es col·locaran un total de 32 metres de baranes de protecció sobre de l’extrem lliure del pont 
de Can Molas, de 1 m d’alçada, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres. 

La situació i amidament d’aquestes baranes es troba especificada als plànols del present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

4.3 Protecció contra caigudes 

L’obra del present projecte presenta un gran nombre de treballs d’altura, alguns dels quals amb elevat 
perill de caigudes dels operaris.  

Mentre que per l’execució dels pilars i dintells es preveu que els treballs d’altura a realitzar es podran 
realitzar mitjançant una grua amb cistell per encabir-hi els operaris, per la col·locació de les bigues 
prefabricades i de les prelloses es considera que els operaris s’hauran de col·locar físicament sobre 
l’estructura en construcció degut a la dificultat de la cistella d’arribar a tots els punts del nou taulell. 
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Per tant, serà durant aquests treballs on els operaris estaran exposats a riscs de caiguda majors. Com 
hem dit, els treballadors durant la col·locació de les prelloses i durant l’armat de les lloses hauran 
d’estar físicament damunt de les bigues prefabricades. Aquestes tenen un cap de 1,2 metres d’amplada i 
la separació entre elles és de més de 2 metres, pel que el risc de caiguda és alt.  

Tot i que els operaris, com s’ha expressat als sistemes de protecció individual, portaran arnesos i cordes, 
es creu convenient la protecció d’aquests mitjançant una tela de lona col·locada a sota de tota la 
superfície on es construirà el nou taulell.  

La protecció a col·locar serà vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, amb corda 
de subjecció, de diàmetre 12 mm la qual evitarà la caiguda d’alçada dels operaris. 

La localització d’aquesta lona es troba definida als plànols de l’actual Estudi de Seguretat i Salut. 

4.4. Baranes de protecció 2 

Una vegada estigui construïda la llosa, i prèviament a la construcció dels ferms i paviments i per tant de 
les baranes definitives, quedarà l’extrem lliure de la llosa sense protecció. Recordem, que just sota 
d’aquesta llosa encara hi haurà col·locada la vela de lona comentada anteriorment, no obstant es 
col·locaran baranes provisionals a l’extrem lliure de la llosa per evitar caigudes des de l’extrem de la 
llosa. 

Per tant, es col·locaran un total de 25 metres de protecció sobre de l’extrem lliure de la llosa recent 
construïda, de 1 m d’alçada, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres.  

La situació i amidament d’aquestes baranes es troba especificada als plànols del present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

4.5 Senyalització provisional i barreres metàl·liques pel desviament del trànsit  

Com queda definit a l’annex de Solucions al trànsit a la Memòria del present projecte, durant la 
col·locació de les bigues i construcció de la rotonda es requerirà  el tall de un sentit de la circulació del 
Pont de Can Molas i parcialment una part de la cruïlla d’unió del pont amb el Passeig del Ter. 

Durant el període que el tram indicat del Passeig del Ter es trobi tallat, es doblarà el sentit de circulació 
del tram de carrer que es troba entre el Passeig St. Joan i el Passeig del Joan a fi de facilitar l’accés al 
Passeig del Ter pels vehicles provinents de la cruïlla. L’amplada d’aquest carrer és d’aproximadament 9 
metres pel que és suficient per doblar provisionalment el sentit de circulació. 

Aquesta modificació es realitzarà mitjançant la senyalització de cons a l’eix el carrer i la senyalització 
vertical adequada i especificada al Plec de Condicions. 

La representació gràfica d’aquesta solució es pot observar als plànols del present Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Pel que fa a la cruïlla del pont es considera la col·locació de semàfors provisionals a totes les vies d’accés 
a la cruïlla de manera que el carril de circulació no afectat per les obres passi a ser de doble sentit de 
circulació.  
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Per a detalls sobre la configuració d’aquest semàfors, vegeu Annex 6 de la Memòria del Projecte. 

La col·locació detallada i amidaments es detallen als Plànols del present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

5. Justificació de preus 

La justificació de preus detallada es troba a l’Apèndix de l’actual document, basat en el banc de preus de 
l’ITEC de 2012, realitzats amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

6. Resum del pressupost de Seguretat i Salut 

El Pressupost de Seguretat i Salut del projecte d’ampliació i millora de l’accessibilitat del Pont de Can 
Molas (Manlleu), ascendeix a la quantitat de deu mil cent trenta-quatre euros amb setanta-quatre 
cèntims (10.134,74€). 

 

CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST                                                                      

Equips de protecció individual                   3.354,80 € 

Sistemes de protecció col·lectiva                   1.566,81 € 

Tancaments i divisòries                             1.808,83 € 

Implementació provisional de personal de l’obra                                        2.871,05 € 

Despeses control salut del personal                                                                         533,25 € 

  TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT                                          10.134,74 € 
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7. Documents que composen el projecte de Seguretat i Salut 

 

Document Nº 1 – Memòria 

Memòria 

Apèndixs a la Memòria 

Apèndix 1. Identificació dels riscos i mesures de seguretat 

Apèndix 2. Justificació de preus 

 

Document Nº2 – Plànols 

1. Emplaçament Manlleu i zona del projecte 

2. Comunicacions a la zona del projecte 

3. Serveis assistencials de Manlleu 

4. Perímetre de treball i mòduls prefabricats 

5. Proteccions col·lectives 1 

6. Proteccions col·lectives 2 

7. Proteccions col·lectives 3 

 

Document Nº 3 – Plec de Condicions Tècniques 

 

Document Nº4 – Pressupost 
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i mesures de seguretat 
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0. Introducció 

A continuació s’avaluen els riscos de les activitats que comporten un nivell de risc major pels 
treballadors que executen l’activitat. 

En primer lloc s’anomenen els riscos més comuns i presents a la majoria d’activitats i acte seguit 
s’avaluen individualment les activitats considerades més rellevants a estudia. Es descriu quines tasques 
es duran a terme, la maquinària i la mà d’obra que executarà la unitat. 

En segon lloc es destaquen els riscos específics de l’activitat, on a més s’han de considerar els generals, i 
es defineix a continuació els equips de protecció individual i /o col·lectiva que es requereix d’obligat 
compliment mentre es duu a terme l’activitat en qüestió. 

 

5.1 Riscos generals  

S’enumeren a continuació els riscos generals al quals estaran exposats els treballadors de l’obra durant 
l’execució i que comprenen la majoria de les activitats i maquinària  descrites a continuació. Les 
solucions de seguretat i salut adoptades per aquests riscos es defineixen al següent capítol. 

-Caigudes al mateix nivell. 

-Caigudes a diferent nivell.  

-Exposició a condicions ambientals extremes. 

-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

-Atropellaments o cops amb vehicles externs. 

-Exposició a sorolls i vibracions. 

-Cops amb objectes. 

- Sobreesforços 

 

5.2 Treballs previs 

5.1.1 Demolicions  

Aquest capítol correspon a les demolicions de vorera i barreres de formigó la part afectada del Pont de 
Can Molas i Passeig del Ter, detallats a l’Annex 6 de la Memòria del projecte i als plànols del present 
projecte. 
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a) Maquinària 

- Compressor amb dos martells pneumàtics (per la barana de formigó) 

- Retroexcavadora amb martell trencador 

- Retroexcavadora sobre pneumàtics 

 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

-Manobre especialista 

 

c) Riscos específics de l’activitat 

 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-Projecció de fragments o partícules. 

-Sobreesforços. 

d) Equips de protecció individual 

Per a la prevenció dels riscos específics d’aquestes activitats i els riscos generals de peu d’obra definits al 
primer punt, els equips de protecció d’obligat compliment pels treballadors són: 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Mascareta de protecció filtrant 

- Protector auditiu tipus tap. 

-Protector auditiu d’auricular 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

-Granota de treball. 
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e) Mesures durant el procés d’execució 

 

- L’àmbit dels treballs es trobarà en estat d’ordre i neteja durant totes les fases de l’execució 

- Es prepararan i mantindran en adequades condicions totes les superfícies de treball abans, 
durant i en finalitzar les tasques. 

- Es portarà a terme una planificació de les zones de treball. 

- Les zones de pas i emmagatzematge seran convenientment habilitades en resposta a estudis 
detallats sobre les necessitats i característiques particulars de l’obra i l’àmbit de treball. 

- Els recorreguts de màquines i camions respondrà a itineraris prèviament planificats. 

- És prohibit l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats s’empraran procediments de treball 
específics. 

- Les tasques seran suspeses en condicions climatològiques extremes. 

- Es realitzarà un reconeixement previ del material a enderrocar. 

- En el moment de realitzar l’activitat, la maquinària estarà anivellada. 

- Es limitarà la velocitat dels vehicles. 

- És prohibit el descans de personal al costat de màquines aturades. 

- S’eliminaran en el major grau d’origen el soroll i vibracions propis de les màquines. 

 

5.1.2 Retirada d’elements  

Aquest capítol correspon a les a la retirada de la barana metàl·lica i les faroles de la part afectada del 
Pont de Can Molas i Passeig del Ter, detallats a l’Annex 6 de la Memòria del projecte i als plànols del 
present projecte 

a) Maquinària 

- Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics. 

b) Mà d’obra 

- Manobre 
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c) Riscos propis específics de l’activitat 

 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-Talls en emprar les eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

-Caiguda d’objectes despresos 

 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

-Protector auditiu d’auricular 

-Guants de protecció mecànica 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

-  L’àmbit dels treballs es trobarà en estat d’ordre i neteja durant totes les fases de l’execució 

-  Es planificaran convenientment els treballs per tal de mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

-  Es prepararan i mantindran en adequades condicions totes les superfícies de treball abans, 
durant i en finalitzar les tasques. 

-  Es portarà a terme una planificació de les zones de treball. 

-  Les zones de pas i emmagatzematge seran convenientment habilitades en resposta a estudis 
detallats sobre les necessitats i característiques particulars de l’obra i l’àmbit de treball. 

-  Els recorreguts de màquines i camions respondrà a itineraris prèviament planificats. 

-  Es realitzarà una revisió i manteniment periòdic del SPC. 
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-  És prohibit l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

-  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats s’empraran procediments de treball 
específics. 

-  Es realitzarà un reconeixement previ del material a arrencar. 

-  En el moment de realitzar l’activitat, la maquinària estarà anivellada. 

-  Es limitarà la velocitat dels vehicles. 

-  És prohibit el descans de personal al costat de màquines aturades. 

-  S’eliminaran en el major grau d’origen el soroll i vibracions propis de les màquines. 

 

5.1.3. Esbrossada  

Aquest capítol correspon a les a la retirada de la capa de fangs i graves situades al fons del canal 
industrial, retirant la zona del projecte més una zona extra per a la circulació de la maquinària detallada 
l’Annex 6 de la Memòria del projecte. 

a) Maquinària 

-Retroexcavadora sobre pneumàtics. 

-Camió per a transport. 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

- Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

- Despreniment de terres o pedres 

-Atropellament, cops, bolcs i falses maniobres causades per maquinària i vehicles de moviment 
de terres. 

-Problemes de circulació interna, per al dificultat d’accés de la maquinària a l’interior del canal 
per motius de indisponibilitat de la grua autopropulsada encarregada de col·loca la 
retroexcavadora a l’interior del canal. 
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d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

-Protector auditiu d’auricular 

-Guants de protecció mecànica 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

- Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes a la 
estabilitat del terreny. 

- El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre per a damunt del braç 
de la màquina. 

- És prohibit l’emmagatzematge de materials o terres a menys de dos metres del talús, per tal 
d’evitar sobrecàrregues o bolcs del terreny. 

- Es netejarà el front de la excavació dels materials que puguin presentar risc de despreniment. 

-El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat en començar i acabar les 
tasques per una persona autoritzada que assenyalarà els punts que s’han arreglar. 

- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó de 
seguretat anellat a un punt fort. 

- Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una 
excavació, que serà sempre superior als dos metres. 

- La vora del talús permanent al hagin d’accedir persones es protegirà amb barana rígida de 90 
cm, col·locada com a mínim a dos metres. 

- L’accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la vora d’un talús sense 
protegir es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

- Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la 
Direcció Facultativa. 

- És prohibit començar a treballar al costat de postes de llum, telègraf etc. Sense que es pugui 
garantir la seva estabilitat 

- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin descobertes. 

- Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 
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- Es col·locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els embassaments que puguin produir-
se, de del risc de esllavissaments del terreny. 

- És prohibit romandre al costat del talús abans de que sigui sanejat. 

- Les maniobres de càrrega als camions es controlaran per una persona autoritzada. 

- Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 3 metres per a vehicles 
lleugers, i de 4 metres per als pesats. 

- Es distingirà entre l’accés a l’excavació de vianants i el de maquinària i camions, per tal d’evitar 
el risc d’atropellaments. Si això no fos possible, es col·locarà una barana de separació entre els 
dos accessos. 

- És prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment de terres. 

- És prohibit treballar en un talús, abans de procedir al seu sanejat o entibació. 

5.2 Elements de fonamentació i pilars 

5.2.1. Retirada de la solera de formigó armat del canal industrial i posterior reparació parcial 

de la mateixa. 

Aquest capítol correspon a la retirada de la capa de 15 centímetres de formigó armat situades al fons 
del canal industrial, retirant la zona del projecte més una zona extra per a la circulació de la maquinària 
detallada l’Annex 6 de la Memòria del projecte.  

També considera la reparació d’aquesta una vegada s’hagin construït els pilars i s’hagi reblenat la seva 
part inferior. 

a) Maquinària 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Retroexcavadora sobre pneumàtics  

  Camió amb bomba de formigonar, per la reparació 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

- Manobre especialista 

-Oficial 1a soldador 

- Oficial 1a ferrallista 
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- Ajudant ferrallista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-Talls en emprar les eines. 

-Talls i ferides per l’ús de rodons d’acer 

- Cremades 

- Projecció de fragments o partícules. 

 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

-Guants de protecció mecànica 

-Guants d’alta protecció al tall. 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

-No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

-S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

-  Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

-  Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

-S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

-S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

-La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

-S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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-La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

-L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

-S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

-Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 

-En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

-En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

-L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 

-S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

-S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

5.2.2. Excavació i rebliment de fonaments  

Aquest capítol correspon a l’excavació de terres compactes per a l’execució de les fonamentacions i de 
la capa de roca de 1 metre a extreure i posterior reblert amb les mateixes terres 

a) Maquinària 

  Retroexcavadora 

- Camió per dipositar les terres. 

- Carro de perforació HC 350 (explosius) 

- Compressor amb tres martells pneumàtics 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

  Manobre especialista en explosius 

- Oficial 1a 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 
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Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

- Caigudes de persones i objectes a diferent nivell. 

-Cops o projeccions. 

-Els derivats de les feines realitzades en ambients amb pols. 

-Soroll. 

- Vibracions. 

- Despreniments de terres o pedres. 

-Projecció de fragments o partícules, en explosius. 

 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

-No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

-S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

-S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

-S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 

- L’accés o sortida de les rases es farà per una escala sòlida, lligada a la part superior de la rasa, 
amb sabates antilliscants. La escala sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un metre. 
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- Són prohibits els aplegaments en un cercle de al menys dos metres de la vora de la rasa. 

- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal 
d’evitar-ne l’esllavissament.  

- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana solida de 90 
centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distància mínima de 
dos metres de la vora. 

-Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

-Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 

-La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

-Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 

-Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

-Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

-No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

-No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

-S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

-S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 

-  S'hagi de treballar a dins 

-  Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

-  Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

-També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

-S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

-S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

-Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar la. 

-Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

-Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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-En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

-No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

-S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

-L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

-S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

-Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar les. 

-Per prevenir el risc de caiguda d’alçada als treballs a la vora de la rasa s’utilitzarà cinturó de 
seguretat lligat a un punt fort del terreny o construït in situ. 

- Al començament dels treballs, els talls s’inspeccionaran per part de l’encarregat, vigilant de 
seguretat o persona autoritzada, que donaran l’ordre d’iniciar les tasques. 

- S’evitaran les feines a l’entorn d’un martell pneumàtic a menys de cinc metres. 

- És prohibit el treball a una cota inferior sota un martell pneumàtic per tal d’evitar els riscs de 
despreniments. S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

-S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

REBLERTS 

 

-El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

-No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

-El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant los amb els mitjans adequats. 

-Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 

-Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

-S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
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-Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 

-En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

-Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 

-Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar se al final unes passades sense 
aplicar hi vibració. 

-S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 

 

5.3. Encofrat i desencofrat d’estructures d’altura 

Aquest capítol correspon a l’encofrat d’alçada de pilars i dintells dels pòrtics de l’obra. 

a) Maquinària 

  Camió cistella per a treballs d’altura 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a encofrador 

  Ajudant d’encofrador 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Caiguda al buit dels encofrats per mala execució o transport. 

-  Cops a les mans. 

-  Cops amb objectes. 

-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 
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d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

-Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

-No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

-La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 

-El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 

-En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 

-Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

-El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

-Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 

-El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

-El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat. 
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-Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

-No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

-No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 
dels sotaponts i puntals als sostres. 

-Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 

-S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

-En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

5.4. Armat d’estructures de l’obra. 

Aquest capítol correspon a l’armat d’alçada de pilars i dintells dels pòrtics de l’obra. 

a) Maquinària 

  Camió cistella per a treballs d’altura 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a ferrallista 

  Ajudant ferrallista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Caiguda al buit dels de barres d’acer. 

-  Cops a les mans. 

-  Cops amb objectes. 

-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 
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- Talls i ferides en mans i peus per l’ús de rodons d’acer. 

- Topades a les operacions de càrrega i descàrrega dels paquets de ferralla. 

- Topades a les operacions de muntatge de les armadures. 

-Els derivats dels possibles trencaments de rodons d’acer al estirar o doblegat. 

-Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’alçada. 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

-Guants d’alta protecció al tall 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

-S’habilitarà a l’obra un lloc per a col·locar i classificar el ferro pròxim al lloc de muntatge de las 
armadures. 

- Els paquets de ferro s’emmagatzemaran en posició horitzontal a damunt de fustes, capa a 
capa. És prohibit que l’alçada sigui superior a 1,50 metres 

- Per al transport amb grua dels paquets, aquests es lligaran de dos punts separats mitjançant 
eslingues. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs assenyalats als plànol, separats del lloc de 
muntatge. 

- Les deixalles de ferro i acer es recolliran al lloc determinat als plànols fins al seu transport fora 
de l’obra. 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Memòria – Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut  34 

- S’escombraran diàriament els claus, filferros i deixalles de ferralla de l’entorn del banc de 
treball. 

- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua per dues 
eslingues que la subjectaran de dos punts separats, per tal d’evitar les deformacions i 
desplaçaments no desitjats.  

- És prohibit enfilar-se per les armadures. 

- S’instal·laran camins de tres taulons per a permetre el pas a damunt de les lloses a mig muntar. 

- Les maniobres de col·locació de la ferralla muntada es guiaran per un equip de tres homes. Dos 
guiaran amb sogues la peça i l’altre dirigirà la maniobra i efectuarà a mà les correccions 
necessàries. 

 

5.5. Formigonat  

Aquest capítol correspon al formigonat d’alçada de pilars i dintells dels pòrtics de l’obra. 

a) Maquinària 

  Camió formigonera amb bomba de formigonar 

  Grua mòbil 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

  Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 

-Caigudes d’alçada. 

-  Xocs contra objectes mòbils 

-  Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

-  Atropellaments o cops amb vehicles 
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d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

-Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

-Granota de treball. 

 

e) Mesures durant el procés d’execució 

- El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà especialista en aquest treball. 

- La canonada serà guiada per un mínim de dues persones per tal d’evitar el risc de caigudes i 
moviments descontrolats. 

- Abans de començar el formigonat, s’establiran camins de taulons per als operaris que guien 
l’abocament. 

- El formigonat d’elements verticals es farà des de torretes d’encofrat. 

- Abans de formigonar s’enviarà massa de morter pobre per a bombar després amb la 
dosificació requerida. 

- En emprar la pilota de neteja, es col·locarà un dispositiu per tal d’evitar que surti projectada. 
No obstant, els operaris s’allunyaran del radi de la projecció. En cas d’aturada de la pilota, es 
paralitzarà la màquina., es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà la canonada. 

- Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i s’anotaran les operacions de 
manteniment expressades pel fabricant al llibre de manteniment que serà a disposició de la 
Direcció Facultativa 

 

5.6. Col·locació de neoprens, bigues i prelloses prefabricades del taulell  

Aquest capítol correspon a la col·locació de les bigues i prelloses prefabricades que formaran el taulell 
de l’estructura. 
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a) Maquinària 

  Camió amb cistella per a treballs d’alçada 

  Grua autopropulsada  

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a 

- Cap de colla 

- Encarregat de l’obra 

- Manobre 

  Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

- Caigudes d’alçada. 

- Caigudes d’objectes despresos 

-  Xocs contra objectes mòbils 

-  Atropellaments o cops amb vehicles 

   

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

-Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

-Granota de treball. 
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e) Equips de protecció col·lectiva 

-Vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, amb corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm la qual evitarà la caiguda d’alçada dels operaris. 

 

f) Mesures durant el procés d’execució 

- Les peces prefabricades s’hissaran amb l’ajut de balancins. 

- El prefabricat suspès del balancí es guiarà amb sogues subjectes als laterals de les peces, per 
un equip de tres persones. 

- Un cop presentat al lloc de la instal·lació el prefabricat, es farà el muntatge definitiu sense 
deixar-lo anar del ganxo de la grua i guiat per les sogues. 

- És prohibit treballar o romandre a llocs de trànsit de peces suspeses, per tal d’evitar el risc de 
caiguda. 

-El terreny restarà net de materials i eines que puguin obstaculitzar les maniobres d’instal·lació. 

 

5.7 Armat llosa 

Aquest capítol correspon a l’armat de la llosa del taulell. 

a) Maquinària 

  No es preveu maquinària addicional a les eines dels ferrallistes 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a ferrallista 

  Ajudant ferrallista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Caiguda al buit dels de barres d’acer. 

-  Cops a les mans. 

-  Cops amb objectes. 
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-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 

- Talls i ferides en mans i peus per l’ús de rodons d’acer. 

- Topades a les operacions de càrrega i descàrrega dels paquets de ferralla. 

- Topades a les operacions de muntatge de les armadures. 

-Els derivats dels possibles trencaments de rodons d’acer al estirar o doblegat. 

-Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’alçada. 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

-Guants d’alta protecció al tall 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 

- Granota de treball. 

e) Equips de protecció col·lectiva 

-Vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, amb corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm la qual evitarà la caiguda d’alçada dels operaris. 

- Baranes de protecció sobre de l’extrem lliure de la llosa recent construïda, de 1 m d’alçada, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres.  
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5.8. Formigonat llosa  

Aquest capítol correspon al formigonat de la llosa sobre l’encofra perdut de prelloses prèviament 
armades. 

a) Maquinària 

  Camió formigonera amb bomba de formigonar 

b) Mà d’obra 

- Manobre 

  Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 

- Caigudes d’alçada. 

-  Xocs contra objectes mòbils 

-  Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Guants de protecció mecànica 

-Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 
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-Granota de treball. 

e) Equips de protecció col·lectiva 

-Vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, amb corda de subjecció, de 
diàmetre 12 mm la qual evitarà la caiguda d’alçada dels operaris. 

- Baranes de protecció sobre de l’extrem lliure de la llosa recent construïda, de 1 m d’alçada, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres.  

 

5.9 Ferms i paviments (inclosa rotonda) 

Aquest capítol correspon a l’execució dels ferms i paviments i de la rotonda formada per processos 
similars a l’execució de paviments. 

a) Maquinària 

-Corró vibratori autopropulsat pneumàtic. 

-Piconadora autopropulsada. 

-Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

-Escombradora autopropulsada 

-Camió de 400 hp 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a 

  Cap de colla 

  Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

-  Projecció de fragments o partícules. 
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- Sobreesforços. 

-  Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

-  Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 

-  Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

-  Malalties causades per agents químics. 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Ulleres de protecció 

- Guants de protecció mecànica 

-Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

-Granota de treball. 

e) Equips de protecció col·lectiva 

-Baranes de protecció sobre de l’extrem lliure de la llosa recent construïda, de 1 m d’alçada, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres.  

f) Mesures durant el procés d’execució 

-Tota maquinària d’obra disposarà de llums de marxa enrere i botzina automàtica. 

- Els camions basculants no arrancaran fins a tenir el llit completament abaixat. 

- Els fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin bloc solts o zones inestables. 

- S’evitarà en tot el possible el treball simultani en nivells superposats. Quan resulti obligat, 
s’analitzaran prèviament les situacions de riscs que es plantegen i s’adoptaran les oportunes 
mesures de seguretat. 

- Les cabines dels dúmpers o camions per al transport de terres estaran protegides contra la 
caiguda o desplaçament de material a transportar per viseres incorporades a les caixes dels 
vehicles. 

- Els vehicles es carregaran adequadament tant en pes com en distribució de la càrrega. 
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- Sempre que un vehicle parat inicií un moviment ho anunciarà amb una senyal acústica. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la tara  i la càrrega 
màxima. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes de camió per tal d’evitar 
polsegueres en la via pública. 

- És prohibida la permanència de persones en el radi inferior als 6m en torn a les compactadores 
i apisonadores en funcionament. La visibilitat per al maquinista és inferior a la desitjable dins de 
l’entorn assenyalat. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 

- Es prohibit de connectar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

- No es permetrà el treball al costat de paraments acabats de fer (<48h). 

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a damunt de calaixos, 
fermament amarrades per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega. 

- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de 
pas, per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es tancarà 
l’accés i s’indicaran itineraris alternatius. 

- Les màquines que calgui emprar en l’execució dels treballs s’anivellaran abans de l’inici dels 
treballs 

 

5.10. Juntes de dilatació  

Aquest capítol correspon a l’execució de les juntes de dilatació entre els ferms i la via existent 

a) Maquinària 

-Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics. 

-Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

- Grup electrogen de 45/60 KVA 

- Màquina taladradora  

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Memòria – Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut  43 

  Cap de colla 

  Manobre especialista 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-Talls i ferides en emprar les eines. 

  Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

  Projecció de fragments o partícules. 

-  Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

-  Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 

-  Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

-  Malalties causades per agents químics. 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Protector auditiu d’auricular 

- Ulleres de protecció 

- Guants de protecció mecànica 

-Guants d’alta protecció al tall. 

-Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

-Granota de treball. 

e) Equips de protecció col·lectiva 

-Baranes de protecció sobre de l’extrem lliure de la llosa recent construïda, de 1 m d’alçada, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 metres.  
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5.11. Col·locació elements de senyalització vertical i  baranes de protecció  

Aquest capítol correspon col·locació de la barana metàl·lica  i senyalització vertical definitiva per a 
l’obra. 

a) Maquinària 

No es requereix maquinària especial més que les eines manuals dels treballadors per a la 
perforació del paviment. 

 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a muntador 

-Ajudant muntador  

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-Talls en emprar les eines. 

-Caiguda d’objectes despresos. 

-Caiguda d’altura durant l’execució de les baranes definitives. 

 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

-Protector auditiu d’auricular 

-Guants de protecció mecànica 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Ulleres de seguretat contra impactes. 
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- Granota de treball. 

 

5.12. Pintat senyalització horitzontal  

Aquest capítol correspon col·locació de la barana metàl·lica  i senyalització vertical definitiva per a 
l’obra. 

a) Maquinària 

No es requereix maquinària especial més que les eines manuals dels treballadors per a la 
perforació del paviment. 

 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a  

- Manobre 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

- Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de PVC o goma 

- Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

-Granota de treball. 
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e) Mesures de protecció durant l’execució 

- S’habilitarà una zona especial per a l’acopi dels pots de pintura, i es prestarà especial atenció a 
l’acopi de pots utilitzats i a la seva retirada. 

- S’intentarà per tots el mitjans no obrir al trànsit la via fins que aquesta unitat estigui 
finalitzada. 

- En fase de construcció, es taparan els senyals permanents que hagin quedat anul·lats i que 
puguin conduir a malentesos. 

- Es procurarà que l’índex de reflectivitat de les senyals sigui de tipus II. 

 

5.13. Revestiment de pedra de maçoneria 

Aquest capítol correspon a l’execució del revestiment de pedra que integrarà l’estructura al seu entorn. 

a) Maquinària 

  Camió cistella de 10m d’alçària com a mínim 

b) Mà d’obra 

- Oficial 1a paleta 

- Manobre 

 

c) Riscos propis específics de l’activitat 

Segons les activitats considerades i la maquinària necessària, es destaquen els riscos propis d’aquestes 
activitats a les quals s’hi han d’afegir els riscos generals de treballs descrits anteriorment. 

-  Dermatosi per contactes amb el ciment. 

-  Els derivats de feines a altura. 

- Caigudes d’alçada. 

-  Xocs contra objectes mòbils 

-  Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

- Caiguda de les pedres per mala execució del revestiment 
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d) Equips de protecció individual 

-Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

-Guants de protecció mecànica 

-Mascareta de protecció filtrant contra partícules 

- Cinturó de seguretat. 

- Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda incorporat a element d’amarrament. 

-Granota de treball. 
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Apèndix 2.  

Justificació de preus 

 



Seguretat i Salut.
Projecte d´ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 18,43000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 17,16000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 16,50000 €



Seguretat i Salut.
Projecte d´ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,39000 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

48,59000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17000 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

46,29000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,70000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,55000 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 3,60000 €

B1Z6211A m 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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,07000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

18,60000 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

236,07000 €
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BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

246,01000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

160,64000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

116,25000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,98000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,94000 = 18,94000

Subtotal: 18,94000 18,94000

COST DIRECTE 18,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94000

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39000

P-7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,36000 = 6,36000

Subtotal: 6,36000 6,36000
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COST DIRECTE 6,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36000

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 48,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

1,000      x 48,59000 = 48,59000

Subtotal: 48,59000 48,59000

COST DIRECTE 48,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,59000

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

1,000      x 54,59000 = 54,59000
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incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Subtotal: 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000

P-11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 5,11000 = 5,11000

Subtotal: 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11000

P-12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 9,53000 = 9,53000

Subtotal: 9,53000 9,53000

COST DIRECTE 9,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53000

P-13 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 8,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 8,58000 = 8,58000

Subtotal: 8,58000 8,58000

COST DIRECTE 8,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58000

P-14 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,50000 = 7,50000



Seguretat i Salut.
Projecte d´ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000

P-16 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 46,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 46,29000 = 46,29000

Subtotal: 46,29000 46,29000

COST DIRECTE 46,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,29000

P-17 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,50000 = 1,65000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,43000 = 1,84300

Subtotal: 3,49300 3,49300

Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,41000 = 0,10250

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,70000 = 4,44000

Subtotal: 4,54250 4,54250
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03493

COST DIRECTE 8,07043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07043

P-18 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 16,50000 = 1,98000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,120 /R x 18,43000 = 2,21160

Subtotal: 4,19160 4,19160

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 3,60000 = 0,79200

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,55000 = 0,62000

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

2,400      x 0,12000 = 0,28800

Subtotal: 1,70000 1,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04192

COST DIRECTE 5,93352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93352

P-19 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i
salut

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00000

P-20 H6AA2111 m 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

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500
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B1Z6211A m 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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,84500 0,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02475

COST DIRECTE 2,51975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51975

P-21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 33,18000 = 33,18000

Subtotal: 33,18000 33,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16500

COST DIRECTE 49,84500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,84500

P-22 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,07000 = 12,07000

Subtotal: 12,07000 12,07000

COST DIRECTE 12,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07000

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,50000 = 2,47500

Subtotal: 2,47500 2,47500

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 18,60000 = 18,60000
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B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02475

COST DIRECTE 21,23175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23175

P-24 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 281,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,000 /R x 17,16000 = 17,16000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 18,43000 = 27,64500

Subtotal: 44,80500 44,80500

Materials

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a
seguretat i salut

1,000      x 236,07000 = 236,07000

Subtotal: 236,07000 236,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44805

COST DIRECTE 281,32305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,32305

P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 246,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000
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COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000

P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 171,59000 = 171,59000

Subtotal: 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000

P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 160,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 160,64000 = 160,64000

Subtotal: 160,64000 160,64000

COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000

P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 16,50000 = 4,12500

Subtotal: 4,12500 4,12500

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10313

COST DIRECTE 57,63813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,63813

P-29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 16,50000 = 2,47500

Subtotal: 2,47500 2,47500

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,72000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06188

COST DIRECTE 14,46688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,46688

P-30 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,50000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14438

COST DIRECTE 17,76438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,76438
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P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 111,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 16,50000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 105,40000 = 105,40000

Subtotal: 105,40000 105,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14438

COST DIRECTE 111,31938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,31938

P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 91,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 16,50000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000

Subtotal: 90,89000 90,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02063

COST DIRECTE 91,73563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,73563

P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 16,50000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04125

COST DIRECTE 54,60125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,60125
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P-34 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 116,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 116,25000 = 116,25000

Subtotal: 116,25000 116,25000

COST DIRECTE 116,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,25000

P-35 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 20,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 20,98000 = 20,98000

Subtotal: 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 20,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,98000

P-36 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55000

P-37 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 16,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16500

COST DIRECTE 16,66500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,66500
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1. OBJECTE, ÀMBIT I DISPOSICIONS 

1.1 Objecte 

El present Plec de Condicions Tècniques constitueix el conjunt de normes que, juntament amb el 
senyalat als Plànols del Projecte i el descrit a la memòria ens defineixen la totalitat de les accions a 
realitzar per una òptima seguretat i salut pels treballadors i terceres persones a l’obra. 

La finalitat del Plec de Condicions Tècniques és estructurar l'organització general de l'obra, fixar les 
característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han d'acomplir els processos 
d'execució i, per últim, definir la forma en què s'ha de realitzar l’abonament de les obres, així com el seu 
amidament. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

El present Plec de Condicions Tècniques serà d'aplicació a totes les obres necessàries per l’execució de 
l’estudi de Seguretat i Salut del projecte “Ampliació i millora de l’accessibilitat del Pont de Can Molas 
(Manlleu)”. 

1.3 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base per 
regular l’execució de les obres, especificant les característiques i condicions dels materials i assaigs a 
realitzar i fixant les normes per l’elaboració dels amidaments i abonaments de les unitats d’obra. 

Aquest Projecte consta dels següents documents que defineixen per complet l’estudi: 

- Memòria 

Definició individualitzada dels procediments constructius a realitzar, definint la mà d’obra i maquinària 
necessària per executar-la. Seguidament s’identifiquen els riscos que comporten i se’n defineixen les 
mesures protectores a adoptar, tant col·lectives com individuals.  

D’altra banda, es detalla la informació de contacte i situació dels serveis assistencials i de salvament, així 
com la comunicació de la zona de treball amb el servei públic i privat. D’altra banda es defineix la 
normativa de compliment obligatori i les instal·lacions de solubilitat per al personal de l’obra. 

- Plànols 

Es detalla gràficament la informació descrita a la memòria, com la col·locació, amidament i detall de les 
proteccions col·lectives. A més, situa al mapa de Manlleu la situació dels serveis assistencials i de 
salvament. 

- Plec de Prescripcions Tècniques  
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On es  tindran en compte les normatives aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra, així 
com les prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, l’ús i la conservació 
de les màquines, eines i sistemes de protecció. 

- Pressupost 

Quantificació, detall i amidament de les despeses previstes relacionades amb l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

1.4  Compatibilitat i relació entre els esmentats documents. 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d’obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent d’ésser cadascun dels documents que l’integren, coherent amb el contingut del Projecte, 
i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l’obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte 
en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun 
document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o al revés, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 
preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

-  Evitar els riscos. 

-  Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

-  Combatre els riscos en el seu origen. 

-  Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a laconcepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:   

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

-  Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

       

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

-  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.31/1995) : 
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- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització ambm el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

 

-  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre)durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 

Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió 
executiva que calgui.  

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives 
i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 

En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat.  
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 

    

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

-  Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

-  Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi deSeguretat 
i Salut. 

-  Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

-  Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 

-  Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

-  Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

-  Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

-  Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

-  Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
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humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

-  Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

-  Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

-  Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

-  Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte. 

-  Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

-  El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

-  Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

-  Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

-  Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

-  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes 
en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

-  Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
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-  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

-  Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

-  A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

-  El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà al Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

-  El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

-  Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

-  El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
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de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 

-  El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents al'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

-  L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

-  El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

-   Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat des compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

-  Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms. 

-  També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

-  El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

-  El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

-  La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
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l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

-  Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes 
de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:  

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
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- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la                                   
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

- Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra. 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
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- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi deSeguretat i Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat.  

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió. 

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. 

Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista 
sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, 
que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 
posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut . 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Re al Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment 
a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes,Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigil ant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla deSeguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El conveni de prevenció i coordinació subscrit entre el promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
Delegat de Prevenció,  podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte, segons procedeixi.  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin  
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relac ió de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1. Textos generals 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 
9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. 
BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

-    Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jo rnades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per 
O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
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- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig.BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.    

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener 
de 2004. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals 
en alçada. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

4.2. Condicions ambientals 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

4.3. Incendis 

-  Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

- Ordenances Municipals 
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- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5. Equips i maquinària 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000.  

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de  
treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre 
de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la 
instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. 
Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27de maig de 
2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de1989. BOE 9 de 
juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17de juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6. Equips de protecció individual 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per 
la  resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la 
Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

-  Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

-  Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 

4.7. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

    

    

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra. 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 
de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 

Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra contractada +      
pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.     

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 

6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents. 

-  Inspeccions de seguretat. 

-  Anàlisi de treball. 

-  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Document Nº3 – Plec de Condicions Tècniques  24 

6.1.2 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir 
el Risc. 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per  a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al 
present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
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- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió.  

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. L'obra 
disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències. 
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.1  Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

 

7.2 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació.  

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
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- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.2.1 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

7.2.2  Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

7.2.3. Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.  

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

7.3.1  Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor  
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea: 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

- Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la DireccióGeneral de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de  protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Document Nº3 – Plec de Condicions Tècniques  31 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

7.3.2. Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).  

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE PROTECCIONS INDIVIDUALS 

8.1.- Definició i característiques dels elements 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a 
tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 
o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior 
del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i 
líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Document Nº3 – Plec de Condicions Tècniques  34 

antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
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Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 
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- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de 
la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

8.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
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ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions 
de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 
EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
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- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

8.3.- Normativa de compliment obligatori 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

- Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 

 

9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

9.1.- Definició i característiques dels elements 

BARANES DE PROTECCIÓ 

Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 



Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

Document Nº3 – Plec de Condicions Tècniques  43 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a 
un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 
1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 

 

9.2.- Condicions de procés d’execució 

BARANES DE PROTECCIÓ  

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

9.3.- Normativa de compliment obligatori 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 

 

10.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES D’EQUIPAMENTS PER A 

TREBALLADORS 

10.1 Mòduls prefabricats 

10.1.1.- definició i condicions de les partides d'obra executades 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· 
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lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 
amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ 
aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista 
o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

10.1.2.- Condicions del procés d'execució 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

10.1.3.- Unitat i criteris d'amidament 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
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Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

 

10.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
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Seguretat i Salut.
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SS
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

EUR



Seguretat i Salut.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SS
Capítol 02  SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

2 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 131,000

Obra 01 PRESSUPOST SS
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 H6AA2111 m 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

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

3 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Seguretat i Salut.
Projecte d´ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SS
Capítol 04  IMPLAMANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SS
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1455710P-6 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H145A002P-7 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H1462241P-8 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1471101P-9 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H147D102P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H147RA00P-11 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H1481131P-12 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1482111P-13 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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H1483132P-14 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1485800P-15 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H1489580P-16 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H15118D1P-17 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H152N681P-18 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H15A0003P-19 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

H6AA2111P-20 m 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

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBB11111P-21 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

49,85 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HBB20005P-22 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HBBA1511P-23 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,23 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HBBJ0001P-24 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

281,32 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

HQU1531AP-25 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQU1A50AP-26 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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HQU1H53AP-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU22301P-28 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,64 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU25201P-29 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,47 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

HQU27502P-30 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2AF02P-31 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,32 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2E001P-32 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,74 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU2GF01P-33 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,60 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUA2100P-34 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

116,25 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-35 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,98 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQUAM000P-36 u Reconeixement mèdic 35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUZM000P-37 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59 €
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B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

46,29 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

46,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,07 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,10250 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 4,44000 €

Altres conceptes 3,52750 €

P-18 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,93 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos

0,62000 €
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B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,79200 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-19 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 45,00 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H6AA2111 m 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

2,52 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

B1Z6211A m 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 diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

Altres conceptes 1,67500 €

P-21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

49,85 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €

Altres conceptes 16,67000 €

P-22 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,07 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,23 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut

18,60000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €

Altres conceptes 2,49800 €

P-24 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

281,32 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

236,07000 €

Altres conceptes 45,25000 €

P-25 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €
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BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,64 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

53,41000 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-29 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,47 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-30 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 17,76 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Altres conceptes 5,91500 €

P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 111,32 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €

Altres conceptes 5,92000 €

P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,74 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,60 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 1,69000 €

P-34 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

116,25 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

116,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,98 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €
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BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,67 €

Altres conceptes 16,67000 €
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Obra 01 Pressupost SS

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97 15,000 89,55

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 5,000 29,95

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,07 5,000 25,35

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

18,94 15,000 284,10

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,63 15,000 24,45

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)

2,39 5,000 11,95

7 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 7)

6,36 15,000 95,40

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 8)

20,60 15,000 309,00

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 9)

48,59 10,000 485,90

10 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 11)

5,11 20,000 102,20

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

54,59 10,000 545,90

12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 12) 9,53 15,000 142,95

13 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 13) 8,58 15,000 128,70

14 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 14) 7,50 15,000 112,50

15 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

46,29 15,000 694,35

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

18,17 15,000 272,55

TOTAL Capítol 01.01 3.354,80

Obra 01 Pressupost SS

Capítol 02 Sistemes protecció col·lectiva

1 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

5,93 48,000 284,64

EUR
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(P - 18)

2 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 19) 45,00 5,000 225,00

3 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

8,07 131,000 1.057,17

TOTAL Capítol 01.02 1.566,81

Obra 01 Pressupost SS

Capítol 03 Tancaments i divisòries

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

49,85 9,000 448,65

2 H6AA2111 m 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 - 20)

2,52 80,000 201,60

3 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles
13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

281,32 4,000 1.125,28

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

21,23 1,000 21,23

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 22) 12,07 1,000 12,07

TOTAL Capítol 01.03 1.808,83

Obra 01 Pressupost SS

Capítol 04 Implamantació provisional del personal de l'obra

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

14,47 3,000 43,41

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

57,64 2,000 115,28

3 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

111,32 1,000 111,32

4 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

54,60 1,000 54,60

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

17,76 3,000 53,28

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

91,74 2,000 183,48

7 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

116,25 1,000 116,25

8 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 35) 20,98 2,000 41,96

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 37) 16,67 25,000 416,75

10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)

246,01 3,000 738,03

11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

171,59 3,000 514,77

EUR
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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 - 26)

12 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

160,64 3,000 481,92

TOTAL Capítol 01.04 2.871,05

Obra 01 Pressupost SS

Capítol 05 Despeses control salut del personal

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 35,55 15,000 533,25

TOTAL Capítol 01.05 533,25

EUR



Seguretat i Salut.
Projecte d´ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 3.354,80

Capítol 01.02  Sistemes protecció col·lectiva 1.566,81

Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 1.808,83

Capítol 01.04  Implamantació provisional del personal de l'obra 2.871,05

Capítol 01.05  Despeses control salut del personal 533,25

Obra 01 Pressupost SS 10.134,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.134,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SS 10.134,74

10.134,74

EUR
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1. Introducció 

Les dades de l’estudi climatològic estan facilitades per l’estació privada homologada i amb segell de qualitat 
amb informació pública del web metemanlleu.net. Les característiques d’aquesta estació són: 

 

42º 00' 05'' N    02º 17' 25'' E  -  460 m     

Zona Urbana Interior,  

Observador: Josep Sanglas Casadevall 

Estació Termopluviomètrica amb segell Meteoclimatic de qualitat, 
Model Davis Vantage Vue 

 

Les dades obtingudes són àmplies, no obstant es resumeixen al final d’aquest Annex les més representatives 
que ens ocupen pel disseny estructural i per la planificació i procediment constructiu de l’obra de l’actual 
projecte durant els últims tres anys. 

 

2. Dades 

2010  

 

2011 
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2012 
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3. Informació gràfica 
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4. Resum de dades representatives  

Resum dades representatives per al càlcul estructural, el pla d’obra i procediment constructiu 

 

Paràmetre Valor 

Temperatura màxima 38.7ºC (21/08/2012) 

Temperatura mínima -11ºC (5/02/2012) 

Temperatura mitja anual 11,8 ºC 

Velocitat màxima del vent  68 km/h (7/02/2012) 

Velocitat mitja del vent anual 2 Km/h 

Dies de pluja anuals (>0,2 mm) 80 dies 

Dies de pluja anuals (>1 mm) 68 dies 

Dies de pluja anuals (>20 mm) 17 dies 
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1.1 – Procediments constructius crítics 

Durant l’execució de l’obra s’actuarà sempre intentar afectar el mínim al trànsit de la cruïlla, per aquest 
motiu i tal com defineix el Procediment constructiu, dins la mesura del possible es treballarà des de la 
part no transitable del Passeig del Ter i des de l’interior del canal industrial prèviament buidat.  

No obstant, hi ha dos procediments constructius de l’obra que impossibiliten treballar des de la base de 
l’obra i requereixen tallar el trànsit durant la seva execució: 

- Col·locació bigues del taulell. 

La col·locació de les bigues prefabricades requerirà tallar el trànsit al tram del Passeig del Ter especificat 
al plànol de Solucions al trànsit. Aquesta zona tallada serà necessària per a l’apilament de les bigues 
prefabricades abans de ser col·locades així com de la col·locació de la maquinària de grans dimensions la 
qual col·locarà les bigues damunt dels dintells.  

Per l’apilament de materials serà suficient en tallar únicament el tram del Passeig del Ter, no obstant 
per la col·locació de la grua serà necessari tallar una part de la cruïlla del Passeig St. Joan amb el Passeig 
del Ter, ja que la col·locació d’aquestes bigues ha de ser preferiblement col·locant la maquinària en 
perpendicular a les bigues. 

 

- Execució de la rotonda i senyalització horitzontal 

L’altre procediment que afectarà al trànsit de la zona és la construcció de la rotonda i la seva 
senyalització.  Aquests procediments, sense possibilitat de maniobra requereix tallar la circulació a una 
part de la cruïlla del Pont durant tota l’execució. 

 

- Col·locació de maquinària des del Passeig del Ter a l’interior del Canal Industrial. 

Com s’expressa al procediment constructiu, degut a la impossibilitat de l’accés de la maquinària 
necessària per l’execució de les estructures a l’interior del canal industrial, s’utilitzarà una grua 
autopropulsada de braç telescòpic i càrrega màxima en punta de 24 tones la qual permetrà des del 
Passeig del Ter la col·locació de la maquinària necessària pel moviment de terres i treballs d’alçada a 
l’interior del canal. 

 

1.2 – Solucions al trànsit 

Les solucions al trànsit als problemes prèviament exposats, es resumeixen en dos grans punts, el Tram 
del Passeig del Ter i la Cruïlla del Pont de Can Molas. Els dos procediments constructius crítics afecten de 
forma molt similar a la cruïlla del pont, mentre que el tram del Passeig del Ter només es veu afectat per 
la col·locació de les bigues del taulell. Les solucions a adoptar a aquests punts crítics són: 
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1.2.1  Tram Passeig del Ter 

Durant el període que el tram indicat del Passeig del Ter es trobi tallat, es doblarà el sentit de circulació 
del tram de carrer que es troba entre el Passeig St. Joan i el Passeig del Joan a fi de facilitar l’accés al 
Passeig del Ter pels vehicles provinents de la cruïlla. L’amplada d’aquest carrer és d’aproximadament 9 
metres pel que és suficient per doblar provisionalment el sentit de circulació. 

Aquesta modificació es realitzarà mitjançant la senyalització de cons a l’eix el carrer i la senyalització 
vertical adequada i especificada al Plec de Condicions. 

La representació gràfica d’aquesta solució es pot observar a l’Apèndix de l’actual Annex. 

1.2.2  Cruïlla del Pont de Can Molas 

Pel que fa a la cruïlla del pont, afectat durant la col·locació de les bigues prefabricades i durant tota 
l’execució de la rotonda obliga a tallar el sentit de circulació d’entrada a Manlleu a través del pont.  

Tallar totalment la circulació de vehicles en el sentit d’entrada a Manlleu significaria tallar l’accés a la B-
522 a l’alçada de la rotonda d’accés a l’eix transversal, fet que provocaria problemes als veïns del Barri 
de Bonavista i de les masies de Gurb. Per tant, es considera millor alternativa la col·locació de semàfors 
provisionals a totes les vies d’accés a la cruïlla de manera que el carril de circulació no afectat per les 
obres passi a ser de doble sentit de circulació. Aquests semàfors estaran situats i configurats de la 
següent manera per cada interval de 5 minuts en funció de la freqüència de la via: 

- Passeig St. Joan: Situat prèviament al pas de vianants actual 

- Carrer del Pont: Situat prèviament al pas de vianants actual. 

- Passeig del Ter: Situat prèviament al pas de vianants actual 

- Pont de Can Molas: Situat uns 10 metres abans de la zona tallada.  

La configuració dels temps de pas i retenció, vindrà condicionada per la freqüència de la via, la qual es 
preveu que els semàfors amb temps de pas (verd) majors seran els situats al Passeig de St. Joan i al Pont 
de Can Molas, seguit per el situat al Passeig del Ter. Mentre que el situat al Carrer del Pont, degut al poc 
trànsit tindrà un temps de pas menor.  

S’estima, que en un interval de càlcul de 5 minuts, el semàfors del Passeig St. Joan i el Carrer del pont 
haurien d’estar en verd 1:45 minuts cada un, 1:00 minut el del Passeig del Ter i un temps de 30 segons 
pel del Carrer del Pont de manera que mai hi hagi dos semàfors simultàniament en verd. 

 

Per a més l’Apèndix de l’actual Annex. 
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Apèndix 

Plànols detallats de les solucions 
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1. Introducció 

El present estudi d’impacte ambiental té per objectiu la descripció i valoració dels impactes més 
rellevants produïts pel projecte d’ampliació i millora de l’accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) i 
posterior prescripció de les mesures ambientals  correctores a realitzar,  durant i després de l’execució 
de l’obra. 

En primer lloc, s’identifiquen i descriuen els elements ambientals que estan presents a l’entorn de l’obra 
i les mesures preventives que s’han considerat per el disseny i redacció del present projecte constructiu. 

Finalment, es nombren els impactes ambientals que es produeixen a la zona del projecte durant 
l’execució de les obres, en aquest cas, especialment sobre el medi social i posteriorment es proposen un 
seguit de mesures preventives i/o reductores de l’impacte ambiental. 

 

 

2. Condicions del projecte. 

 

Durant l’estudi d’alternatives realitzat a l’Annex 2 del present projecte, s’ha donat un pes parcial 
important a l’aspecte social i a l’impacte ambiental de les alternatives, on les dues sumades aporten un 
50% de la puntuació total. 

Per la valoració de l’impacte social de la solució de l’actual projecte s’ha considerat a més de la seva 
funcionalitat, la integració amb l’entorn. En aquesta, el factor més important  era la bona integració de 
l’estructura amb la construcció adjacent, el Pont medieval de Can Molas. 

Per l’impacte ambiental, l’obra escollida provoca a priori una baixa afectació mediambiental tant durant 
com després de la construcció d’aquesta.  

A fi de satisfer els criteris per l’elecció de l’alternativa, caldrà complir amb les baixes afectacions per la 
qual, entre altres factors, s’ha escollit l’alternativa de l’actual projecte.  

Els punts més importants a estudiar i minimitzar la negativa afectació són els següents: 

 

- Preservació de l’entorn  

- Contaminació acústica 

- Generació de pols. 

- Generació de residus. 

- Afectació al Canal Industrial  

 

Pel que fa a altres afectacions mediambientals, com podrien ser contaminació de l’aigua, afectació al ser 
als serveis dels veïns, dany a la fauna i/o vegetació, no es considera afectació a aquestes, ja que com 
s’ha dit, la solució adoptada és fruit d’un estudi d’alternatives on intentava reduir el màxim aquestes 
afectacions i la solució finalment executada produeix un afecte nul. 
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3. Impactes i riscos 

3.1 Procediment d’avaluació 

S’avaluaran a continuació els anteriors punts, descrivint el risc i quines activitats són les més 
susceptibles de produir aquesta afectació i finalment se li donarà un conjunt de mesures preventives. 

Aquests resultats, després de una breu descripció dels impactes s’avaluaran a una taula resum. 

3.2 Preservació de l’entorn  

3.2.1 Descripció dels riscos 

És de gran importància que durant tots els processos constructius de l’obra l’afectació a l’estructura i al 
revestiment del Pont de Can Molas sigui nul·la. Com a excepció, i per motius inevitables, es retirarà la 
part de vorera d’aquest que permetrà la bona transició entre les calçades de la nova estructura i el Pont 

Les possibles alteracions que aquest pot patir durant els treballs són sobretot, cops amb la maquinària 
i/o en la suspensió de càrregues elevades. Els cops de la maquinària, es poden produir en el moment 
que aquestes passen per l’interior de la arcada del pont, al Passeig del Ter, on s’hi col·loca el perímetre 
de l’obra i la zona d’acopi de materials i la qual té una alçada de 3,8 metres al centre de l’arc. 

L’altre possible afectació a l’estructura és durant la col·locació de les bigues prefabricades, on s’elevaran 
bigues de llarga longitud on un petit error humà pot causar importants defectes tant a l’entorn com a la 
mateixa biga prefabricada.  

D’altra banda, tal i com es s’ha detallat a la Memòria del Projecte, el disseny estructural i procediment 
constructiu està molt influït per l’antic mur del Canal industrial, on per a fi de disminuir riscos ja s’han 
dissenyat sabates excèntriques. No obstant, durant l’execució d’aquestes es poden produir alteracions a 
aquest si no es segueixen les mesures preventives. 

Per acabar, durant els treballs previs es requerirà podar parcialment l’arbre situat a l’interior del 
sobreeixidor. Inicialment es considera suficient tallar les branques més properes al Pont i no es preveu 
més alteració que aquesta. 

  

3.2.2.Mesures de reducció dels riscos 

- No utilitzar maquinària dins la zona perimetrada del projecte d’alçada major als 3,5 metres, 
per a no colpejar l’arcada del pont. 

- Aparcar la maquinària al final del torn a la zona de treball tancada de manera que no hagi 
de travessar el pont per l’arc al inici/final de cada servei.  

- No treballar amb vents elevats durant les activitats que requereixin la suspensió de 
càrregues elevades. 

- Utilitzar maquinària manual durant els moviments de terres a la zona directament adjunta 
al mur del canal industrial, per evitar col·lisions amb la maquinària de grans dimensions dels 
moviments de terres. 
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- Es podarà per fases les branques de l’arbre que siguin necessàries en primer lloc per a una 
bona zona de treball. En el cas que al acabar l’obra es consideri que impedeixen la visibilitat 
es retiraran les que es cregui estrictament necessari, per fases i revistant periòdicament. 

3.3 Contaminació acústica 

3.3.1 Descripció dels riscos 

Els sorolls és un factor pràcticament inevitable a l’obra, tot i que se’n pot disminuir el grau. La producció 
de sorolls ve directament relacionat amb els processos constructius de la maquinària i mà d’obra 
associada  l’obra. 

Aquests sorolls produeixen conseqüències desagradables als veïns propers a la zona del projecte, pel 
que s’aplicaran mesures preventives que reduiran la incidència sobre els veïns sobretot en les hores més 
molestes. 

 

3.3.2.Mesures de reducció dels riscos 

- Executar les obres en horaris diürns (laborables de 8.00 a 20.00 hores), evitant sorolls 
durant el descans. 

- Control i revisions periòdiques als vehicles i maquinària de l’obre, considerant que a millor 
estat de manteniment, menor soroll. 

 

3.4 Generació de pols 

3.4.1 Descripció dels riscos 

La generació de pols és  produïda per una gran part dels treballs realitzats a l’obra  i aquesta és molesta 
tant pels veïns com pels propis treballadors.  

Els treballs considerats més generadors de pols són tots els moviment de terres, demolicions dels 
elements de vialitat i la produïda per les maquinàries circulant per l’obra. 

 

3.4.2.Mesures de reducció dels riscos 

- Regar freqüentment la zona de circulació de la maquinària. 

- Regar la zona sobre la qual es demolirà i/o retiraran terres. 

- El transport de terres es realitzarà disposant lones de protecció sobre la càrrega del camió. 

- Control i revisions periòdiques als vehicles i maquinària de l’obre, considerant que a millor 
estat de manteniment, menor soroll. 
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3.5 Generació de residus 

3.5.1 Descripció dels riscos 

Els processos constructius generen una elevada quantitat de residus de diferent naturalesa. Les 
activitats que produeixen un nombre més elevat de residus són generalment,  restes de formigons, 
esbrossades, plàstics envolvents de prefabricats, terres sobrants, olis maquinària, orgànics... 

Aquests residus s’hauran de gestionar per minimitzar els riscos contaminants del medi ambient per 
dispersió i deposició. 

Els treballs considerats més generadors de pols són tots els moviment de terres, demolicions dels 
elements de vialitat i la produïda per les maquinàries circulant per l’obra. 

 

3.5.2.Mesures de reducció dels riscos 

 El tractament que rebran a l’obra i el destí final dels residus generats, dependrà de la seva classificació, 
atenent a la tipologia i classificació del residu segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i segons 
s’estableix a la legislació de referència següent: 

− Decisió 2001/573/CE del Consell, de 23 de juliol de 2001, per la que es modifica la Decisió 
2000/532/CE de la Comissió relativa al llistat residus. 

− Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE que 
substitueix a la Decisió 94/3/CE per la que s’estableix una llista de residus de conformitat 
amb la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus i la 
Decisió 94/904/CE del Consell per la que s’estableix una llista de residus perillosos en virtut 
de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als residus 
perillosos. 

− Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la que es modifica la 
Decisió 2000/532/CEE referent a la llista de residus. 

− Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 
94/3/CE per la que s’estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l’article 
1 de la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus i la Decisió 94/904/CE del 
Consell per la que s’estableix una llista de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 de 
l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als residus perillosos. 

 Segons la tipologia dels residus, es procedirà a una gestió d’acord amb els següents criteris: 

         − Residus assimilables: Tots els residus assimilables,com paper i cartró, 
plàstics, vidre, ferralla, fustes, etc. es gestionaran seguint les directrius establertes 
per l’Ajuntament de Manlleu. 

− Residus perillosos. Per a la recollida i transport de residus especials al centre de 
tractament, l’empresa constructora haurà de contractar empreses especialitzades 
que efectuïn el procés de transport i retirada d’aquestes fraccions o bé, si la 
producció és de petites quantitats, sol·licitar permís de recepció a una deixalleria 
municipal 

Es consideren residus periollosos els olis residuals de maquinària, dissolvents i 
puntures, bateries i pneumàtics generalment. 
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3.6 Afectació al Canal Industrial 

3.6.1 Descripció dels riscos 

Per a l’execució dels pilars de l’estructura és necessària la retirada parcial de la solera de 15 cm de 
formigó armat del canal industrial pel que inevitablement aquest es veurà afectat 

Tot i que com es detalla a la Memòria, el buidament no provocarà un efecte ambiental desfavorable (ja 
que l’Ajuntament el buida periòdicament per a la seva neteja) la demolició i els futurs pilars si que 
afectaran a la solera.  

Els 3 pilars col·locats a l’interior del canal, amb una projecció perpendicular a la corrent de 0,5 metres 
cada un provocarà una petita disminució d’aquest rendiment, tot i que al estar col·locats de manera 
repartida l’afectació és menor, previsiblement el cabal màxim es veurà afectat.  

No obstant, aquesta canal té un bon i nombrós sistema de sobreeixidors que eviten desbordades 
incontrolades i els quals, en el cas que aquestes 3 seccions de 0,5 metres d’amplada produeixin 
disminució del rendiment aquests impediran incidents. 

 

3.6.2. Mesures de reducció dels riscos 

- Obertura de comportes del canal progressiva per veure els efectes de l’obra. 

- Mesura del cabal màxim aigües avall de l’estructura i avaluació amb dades anteriors, per 
observar-ne la diferència (o no) de rendiment. 

- Soldadura de la malla d’armat de la nova solera amb l’antiga supervisada i amb els controls 
pertinents, de la mateixa manera que amb el formigonat i la junta produïda entre formigó 
vell i nou, evitant escolaments d’aigua subterrània.  
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1. Introducció 

 

El present Annex té la finalitat de detallar les inspeccions i els assaigs a realitzar per a dur a terme un 
correcte control sobre les unitats més importants en la construcció de l’ampliació i millora de 
l’accessibilitat del Pont de Can Molas de Manlleu. 

Per aquest control de qualitat de la qualitat tant de materials, com d’unitats d’obra completes, 
s’aplicaran les especificacions generals i particulars que s’estableixen en el Plec de Condicions Tècniques 
del mateix projecte seguint els mètodes de recepció, presa de mostres, anàlisi i mesures correctores en 
cas de no compliment d’aquestes. 

El Contractista del Projecte, està obligat a realitzar l’especificat control, tant geomètric i toleràncies, 
com de qualitat mitjançant els assaigs normalitzats de material descrits a continuació. De totes maneres, 
tant la Direció d’Obra i el Contratista, poden fer les inspeccions i proves que creguin oportuns en 
qualsevol moment.  

Per tant, el Contractista està obligat a disposar en l’obra dels equips necessaris suficients de laboratori, 
instal·lacions, aparells i personal qualificat. 

 

Es defineixen a continuació les condicions de control de recepció, les operacions de control, els criteris 
de presa de mostres i la interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment dels materials 
estructurals de l’obra.  

Per els materials auxiliars durant l’execució de l’obra (encofrats, desencofrants, explosius...) i pels 
materials no estructurals (Mescles bituminoses, revestiments, baranes, peces de panot) es detallen les 
inspeccions i mesures a dur a terme al Plec de Condicions del present Projecte. 

 

 

2. Control de Qualitat dels materials estructurals 

2.1 Acers 

2.2.1 Condicions de control de recepció 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 

 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
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- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

2.2.2  Operacions de control 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la 
norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a 
formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 
subministrat: 
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          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el 
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

 Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una 
còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada:  

 

%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

%Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

%Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

%Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

%Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

 

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a 
cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

 

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de 
ruptura 

 

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
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 El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les 
característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

 En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de 
les comprovacions experimentals. 

 

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per 
a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

 Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat 
de les característiques d'adherència segons l'annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar 
l'altura de la corruga. 

 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. 
A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de 
doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes 
amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la EHE-08. 

 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la UNE 36832. 

 

2.2.3 Criteris de presa de mostres  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a la 
EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas 
de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 
l'esmentada marca de qualitat de producte. 
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2.2.4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, 
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es 
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot 
si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer 
una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-
08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es 
rebutjarà tota la remesa. 

 
 

2.3. Formigons estructurals 

2.3.1 Condicions de control de recepció 

 

2.3.1.1  Condicions de marcatge i control de la documentació: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

 - Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 
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- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

 
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

2.3.1.2 Operacions de control en formigó estructural: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 
 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran 
lots de control de com a màxim:  
 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 



 Ampliació i millora de l'accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu) 

 

 

Memòria – Annex 10. Control de Qualitat  9 

 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

 

2.3.1.3 Operacions de control en formigó per a paviments: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) 
i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 
dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 
 
Control de fabricació i recepció. 
 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs: 
 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 

-Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
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- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
Per la presa de mostres es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
 
 

2.3.2  Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment, en formigó 
estructural: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec. 
 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d'acord amb: 
 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
 

 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de 
garantia molt exigent. 
 
 

2.3.3 Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en formigó per 
paviments: 

 Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats 
del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el 
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, 
en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
 

Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
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-  Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització 
al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 

 - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 

 

 Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 
48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 
d'incompliment, cal distingir tres casos: 

-     Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

-      Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

-     Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

-   La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

-Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

2.4. Elements de recolzament (Neoprens armats) 

2.4.1. Condicions de control de recepció 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de 
la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament:  
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     - 5 mesures de llargària i amplària 

     - 5 mesures de gruix de capa elemental 

     - 5 de gruix total de l'aparell. 

Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els 
següents 1 assaig per lot: 

- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè 
armat, segons la norma UNE 53630 

- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la 
norma UNE-EN 1337-3 

- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè 
armat o junt e dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-
4. 

- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 
1016 

- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb 
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 

- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma 
UNE 53510 

- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 
53510 

- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer 
segons la norma UNE ISO 188 

- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, 
segons la norma UNE 53548 

- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una 
mostra de material elastòmer, segons la norma UNE ISO 48 

- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 
53633 

- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, 
segons la norma UNE 53558-1 

- Assaigs sobre l'acer d'armat: 

     - Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió 
de ruptura. 

- Assaigs sobre els aparells de recolzament: 

     - Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630) 

     - Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3)  

     - Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3) 

     - Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell 
hagi d'estar sotmès a càrregues dinàmiques importants. 

 

2.4.2  Criteris de presa de mostres: 

La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3. 
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Es seguiran també, els criteris de les ¿Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastomèricos para puentes de carretera¿. 

 

2.4.3  Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment: 

Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en 
un mínim de 3 mostres, en cas contrari no s'acceptarà el lot. 

En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres 
més del mateix lot, que serà finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris. 

 

 

2.5.  Juntes de dilatació 

2.5.1 - Condicions de control de recepció 

- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent certificat de 
qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que el material disposi de la 
Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.. 
 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura). 
 
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les 
especificacions en funció de la tipologia del junt. 
 
En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): 
 

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim al trencament 

- Duresa nominal 

- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 

- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 

- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

- Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) 

 

2.5. 2. Criteris de presa de mostres en perfils de neoprè: 
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- Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 
- Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir 
d'articles acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades a partir del 
mateix lot de barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables 
a les de la producció industrial. 
 

2.5.3. Criteris de presa de mostres en perfils de cautxú: 

- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 
 

2.5.4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d'incompliment en perfils de cautxú 

- No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de 
control de fabricació. 
 
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les especificacions. 
 
 

 

2.6.  Encofrat perdut (Prelloses prefabricades) 

2.6.2. Definició i característiques 

Element prefabricat de formigó amb les armadures preteses, apte per a la funció d'encofrat perdut a les 
lloses de formigó armat per a ponts. 

La lloseta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva 
col·locació i posada a l'obra, així com els esforços produïts al formigonar la llosa. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. No 
s'admeten les rebaves, cocons, superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres 
defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les llosetes han de complir les condicions establertes en la 
Instrucció vigent per a estructures de formigó pretesat (EHE-08). 

 

Contrafletxa:  <= 1/300 L 

Planor: 

- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 

Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 

Fissuració: 

- Amplària:  <= 0,1 mm 
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- Llargària:  <= 20 mm 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 5% 

- Gruix:  + 2% 

 

2.6.3. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: La lloseta ha de portar marcades en lloc visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació i d'expedició 

- Designació del tipus, que es correspongui amb una fitxa de característiques tècniques 

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats 
entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 

Unitat d'amidament: metres quadrats 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 11.  

Justificació de preus 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0111000 h Encarregat d'obra 20,60000 €

A0112000 h Cap de colla 20,20000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,43000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,77000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,16000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 18,43000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,05000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,05000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,77000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 31,39000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,10000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,10000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 17,16000 €

A013F000 h Ajudant manyà 17,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,16000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €

A0140000 h Manobre 19,87000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,56000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 20,08000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 15,01000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,40000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 50,00000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,86000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 63,88000 €

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m , sense operari

10,24000 €

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària 100,95000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 47,01000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 35,63000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 53,79000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

13,48000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,40000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

C200U010 h Màquina taladradora 1,94000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,02000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,42000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 11,24000 €

B0431100 m3 Pedra granítica per a maçoneria 27,37000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 71,25000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,20000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,78000 €

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,79000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,87000 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,72000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,75000 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

81,74000 €

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

75,46000 €

B065LH0B m3 Formigó HA-35/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

78,36000 €

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

58,22000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,96000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,64000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,62000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 75,11000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,12000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,05000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0B341C7 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,69000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

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 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
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MATERIALS

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix 26,03000 €

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B4PA12A7 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de <= 20 m de llum
com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 2500 i
3000 cm2

310,50000 €

B4PA13A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció en doble T, de 20 a 30 m de
llum , amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 3000 i 4000 cm2

354,36000 €

B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 14,43000 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

110,97000 €

B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus T-5 sèrie 1a 7,84000 €

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 12,40000 €

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,59000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 4,52000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

21,42000 €

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,95000 €

B9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,56000 €

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

82,24000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 25,44000 €

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

0,67000 €

BG335300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums

3,62000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

47,36000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 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

99,13000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,40000 €
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BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,05000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,39000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,34000 €

BHN22570 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri
de 50 W, de preu alt, tancada

152,41000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000

Subtotal: 20,56000 20,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 57,32640 57,32640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560

COST DIRECTE 79,33100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,33100

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 109,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800

Subtotal: 21,58800 21,58800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 86,24340 86,24340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21588

COST DIRECTE 109,33053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,33053
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,10000 = 0,10550

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,77000 = 0,11885

Subtotal: 0,22435 0,22435

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66212 0,66212

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00224

COST DIRECTE 0,88871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88871

D6111111 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 116,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0136000 h Ajudant picapedrer 1,500 /R x 17,16000 = 25,74000

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 18,43000 = 55,29000

Subtotal: 81,03000 81,03000

Materials

B0431100 m3 Pedra granítica per a maçoneria 1,250      x 27,37000 = 34,21250

Subtotal: 34,21250 34,21250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,81030

COST DIRECTE 116,05280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,05280
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P-1 7G121111 u Il·luminació provisional composta per faroles, i quadre
secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per
1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) mutatge i
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 578,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 55,67664 = 55,67664

FHN22571 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50
W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

2,000      x 165,26650 = 330,53300

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 9,82403 = 39,29612

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

1,000      x 40,67321 = 40,67321

EG4243JD u 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

1,000      x 112,62730 = 112,62730

Subtotal: 578,80627 578,80627

COST DIRECTE 578,80627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,80627

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 40,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,14000 = 4,28500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,05000 = 4,76250

Subtotal: 9,04750 9,04750

Materials

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 6,05000 = 6,05000

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 25,44000 = 25,44000

Subtotal: 31,49000 31,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13571

COST DIRECTE 40,67321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67321

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 55,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,14000 = 3,42800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 19,05000 = 4,38150

Subtotal: 7,80950 7,80950

Materials

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), 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 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 47,36000 = 47,36000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 47,75000 47,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11714

COST DIRECTE 55,67664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67664

EG4243JD u 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

Rend.: 1,000 112,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,14000 = 3,42800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,05000 = 9,52500

Subtotal: 12,95300 12,95300

Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 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 99,13000 = 99,13000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,35000 = 0,35000
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Subtotal: 99,48000 99,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19430

COST DIRECTE 112,62730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,62730

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 9,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,14000 = 3,13662

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,05000 = 2,85750

Subtotal: 5,99412 5,99412

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 3,74000 3,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08991

COST DIRECTE 9,82403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82403

P-2 F228U010 m3 Rebliment amb terres aportació , en tongades de 25
cm, com a màxim

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,56000 = 4,11200

Subtotal: 4,11200 4,11200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 10,15200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15200

P-3 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,92000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000
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COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92000

P-4 FB121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 103,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 17,23000 = 3,44600

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 18,72000 = 7,48800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,43000 = 5,52900

Subtotal: 20,43700 20,43700

Materials

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 82,24000 = 82,24000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 36,62000 = 0,36620

Subtotal: 82,60620 82,60620

COST DIRECTE 103,04320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,04320

P-5 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40
cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,77000 = 0,40409

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,87000 = 0,15896

Subtotal: 0,56305 0,56305

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,008 /R x 38,00000 = 0,30400

Subtotal: 0,30400 0,30400

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,72000 = 0,18600

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800

Subtotal: 0,96400 0,96400

COST DIRECTE 1,83105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83105
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P-6 FBA31110 m2 Despintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,77000 = 1,99668

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,87000 = 0,83454

Subtotal: 2,83122 2,83122

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,81807 4,81807

COST DIRECTE 8,86981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86981

P-7 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 83,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,16000 = 2,91720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 19,05000 = 3,23850

Subtotal: 6,15570 6,15570

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490

Subtotal: 6,62490 6,62490

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 70,24000 = 70,24000

Subtotal: 70,24000 70,24000

COST DIRECTE 83,02060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,02060

P-8 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 61,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,16000 = 2,91720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 19,05000 = 3,23850
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Subtotal: 6,15570 6,15570

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490

Subtotal: 6,62490 6,62490

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

COST DIRECTE 61,07060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,07060

FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,14000 = 0,85700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 19,05000 = 0,66675

Subtotal: 1,52375 1,52375

Materials

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

1,020      x 0,67000 = 0,68340

Subtotal: 0,68340 0,68340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02286

COST DIRECTE 2,23001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23001

FG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,14000 = 0,25710

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,05000 = 0,28575

Subtotal: 0,54285 0,54285

Materials

BG335300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums

1,000      x 3,62000 = 3,62000
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Subtotal: 3,62000 3,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00814

COST DIRECTE 4,17099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17099

FHN22571 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50
W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

Rend.: 1,000 165,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 17,14000 = 5,99900

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 19,05000 = 6,66750

Subtotal: 12,66650 12,66650

Materials

BHN22570 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 50
W, de preu alt, tancada

1,000      x 152,41000 = 152,41000

Subtotal: 152,41000 152,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19000

COST DIRECTE 165,26650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,26650

P-9 G2131323 m3 Enderroc de capa de formigó armat, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 63,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,56000 = 24,67200

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500

Subtotal: 44,27100 44,27100

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,78000 = 3,11200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 19,11000 19,11000

COST DIRECTE 63,38100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,38100

P-10 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,024 /R x 19,87000 = 0,47688

Subtotal: 0,47688 0,47688

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 4,61550 4,61550

COST DIRECTE 5,09238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09238

P-11 G21B1201 u Desmuntatge de farolai demolició d'ancoratges
clavats a terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,87000 = 3,17920

Subtotal: 4,36770 4,36770

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 /R x 97,13000 = 1,94260

Subtotal: 1,94260 1,94260

COST DIRECTE 6,31030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31030

P-12 G21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,87000 = 3,17920

Subtotal: 4,36770 4,36770

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,0225 /R x 97,13000 = 2,18543

Subtotal: 2,18543 2,18543

COST DIRECTE 6,55313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55313
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P-13 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 19,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,87000 = 0,79480

Subtotal: 11,07480 11,07480

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 16,58000 = 4,14500

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,045 /R x 97,13000 = 4,37085

Subtotal: 8,51585 8,51585

COST DIRECTE 19,59065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,59065

P-14 G2223242 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
1 m de fondària, en roca, amb explosius i forat de
diàmetre 30 mm, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,56000 = 2,46720

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

Subtotal: 4,64920 4,64920

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,00000 = 1,21000

C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,015 /R x 126,84000 = 1,90260

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,060 /R x 20,08000 = 1,20480

Subtotal: 4,31740 4,31740

Materials

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,600      x 5,04000 = 3,02400

Subtotal: 3,02400 3,02400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06974

COST DIRECTE 12,06034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06034

P-15 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més
de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,99350 0,99350

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,204 /R x 62,12000 = 12,67248

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2074 /R x 50,00000 = 10,37000

Subtotal: 23,04248 23,04248

COST DIRECTE 24,03598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,03598

P-16 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb reutilització de
terres abocat manualment

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700

Subtotal: 1,98700 1,98700

COST DIRECTE 1,98700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98700

P-17 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,018 /R x 20,56000 = 0,37008

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 19,87000 = 0,35766

Subtotal: 0,72774 0,72774

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,018 /R x 32,30000 = 0,58140

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 0,0183 /R x 63,88000 = 1,16900

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 50,00000 = 0,90500

Subtotal: 2,65540 2,65540

COST DIRECTE 3,38314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38314

P-18 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,278 /R x 32,30000 = 8,97940

Subtotal: 8,97940 8,97940
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COST DIRECTE 8,97940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97940

P-19 G2R3B03A m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

Rend.: 1,000 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,331 /R x 32,30000 = 10,69130

Subtotal: 10,69130 10,69130

COST DIRECTE 10,69130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,69130

P-20 G2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 13,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 13,48000 = 13,48000

Subtotal: 13,48000 13,48000

COST DIRECTE 13,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48000

P-21 G31512H4 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
autocompactant amb superplastificant i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 84,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400

Subtotal: 3,97400 3,97400

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 12,54000 12,54000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 66,75000 = 68,08500

Subtotal: 68,08500 68,08500
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COST DIRECTE 84,59900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,59900

P-22 G31B3200 kg Armadura de rases i pous 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 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,77000 = 0,11885

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 21,10000 = 0,14770

Subtotal: 0,26655 0,26655

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 0,88871 = 0,88871

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

Subtotal: 0,89416 0,89416

COST DIRECTE 1,16071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16071

P-23 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 21,10000 = 8,44000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100

Subtotal: 15,57100 15,57100

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

Subtotal: 2,92620 2,92620

COST DIRECTE 18,49720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49720

P-24 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 10,88 €



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,77000 = 1,78275

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050

Subtotal: 4,76325 4,76325

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 58,22000 = 6,11310

Subtotal: 6,11310 6,11310

COST DIRECTE 10,87635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87635

P-25 G4515FH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 110,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800

Subtotal: 7,94800 7,94800

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375

Materials

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,020      x 81,74000 = 83,37480

Subtotal: 83,37480 83,37480

COST DIRECTE 110,91655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,91655

P-26 G4531BH4 m3 Formigó per a bigues, HA-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 126,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 20,20000 = 8,08000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 20,56000 = 8,22400

Subtotal: 24,25200 24,25200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 21,94500

Subtotal: 21,94500 21,94500
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Materials

B065LH0B m3 Formigó HA-35/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

1,030      x 78,36000 = 80,71080

Subtotal: 80,71080 80,71080

COST DIRECTE 126,90780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,90780

P-27 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 105,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,87000 = 28,81150

Subtotal: 28,81150 28,81150

Materials

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 75,46000 = 76,96920

Subtotal: 76,96920 76,96920

COST DIRECTE 105,78070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,78070

P-28 G45D17B3 m3 Formigó per a membranes, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,87000 = 31,79200

Subtotal: 31,79200 31,79200

Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 68,72000 = 70,09440

Subtotal: 70,09440 70,09440

COST DIRECTE 101,88640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,88640

P-29 G45D1AG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 108,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,87000 = 31,79200
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Subtotal: 31,79200 31,79200

Materials

B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 75,46000 = 76,96920

Subtotal: 76,96920 76,96920

COST DIRECTE 108,76120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,76120

P-30 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 25 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 21,10000 = 0,14770

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639

Subtotal: 0,31409 0,31409

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88871 = 0,88871

Subtotal: 0,89416 0,89416

COST DIRECTE 1,20825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20825

P-31 G4B35101 kg Armadura per a bigues 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 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770

A0111000 h Encarregat d'obra 0,010 /R x 20,60000 = 0,20600

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100

Subtotal: 0,65470 0,65470

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 0,88871 = 0,88871

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,89852 0,89852
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COST DIRECTE 1,55322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55322

P-32 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 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,10000 = 0,21100

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,77000 = 0,28524

Subtotal: 0,49624 0,49624

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88871 = 0,88871

Subtotal: 0,90179 0,90179

COST DIRECTE 1,39803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39803

P-33 G4BDDCGG m2 Armadura per a membranes AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,055 /R x 23,77000 = 1,30735

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,055 /R x 21,10000 = 1,16050

Subtotal: 2,46785 2,46785

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,030      x 1,09000 = 0,03270

B0B341C7 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 3,69000 = 4,42800

Subtotal: 4,46070 4,46070

COST DIRECTE 6,92855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92855

P-34 G4D12107 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 10 m

Rend.: 1,000 24,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 21,10000 = 9,49500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,77000 = 10,69650

Subtotal: 20,19150 20,19150

Materials

B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària
5 i 10 m i 200 usos

0,500      x 5,50000 = 2,75000

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,01000 = 1,21200

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

Subtotal: 4,39240 4,39240

COST DIRECTE 24,58390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58390

P-35 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta

Rend.: 1,000 25,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 21,10000 = 10,55000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500

Subtotal: 22,43500 22,43500

Materials

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,42000 = 0,50358

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,99000 = 0,19800

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0297      x 8,56000 = 0,25423

Subtotal: 3,24642 3,24642

COST DIRECTE 25,68142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,68142

P-36 G4D81301 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada
de 6 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

Rend.: 1,000 42,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,87000 = 4,37140

A0133000 h Ajudant encofrador 0,330 /R x 21,10000 = 6,96300

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,77000 = 2,61470

Subtotal: 13,94910 13,94910
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Materials

B0DA1350 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 6 cm de gruix

1,100      x 26,03000 = 28,63300

Subtotal: 28,63300 28,63300

COST DIRECTE 42,58210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,58210

P-37 G4L11196 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, fins a 20 m,
5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i 2500 i 3000 cm2
de secció, col·locada amb grua

Rend.: 1,000 391,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 4,04000

A0111000 h Encarregat d'obra 0,200 /R x 20,60000 = 4,12000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400

Subtotal: 16,88800 16,88800

Maquinària

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 1,000 /R x 63,88000 = 63,88000

Subtotal: 63,88000 63,88000

Materials

B4PA12A7 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de <= 20 m de llum
com a màxim, amb un moment d'inèrcia entre
5000000 i 10000000 cm4, i una secció entre 2500 i
3000 cm2

1,000      x 310,50000 = 310,50000

Subtotal: 310,50000 310,50000

COST DIRECTE 391,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,26800

P-38 G4L11297 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de
llum de càlcul, 5000000 i 10000000 cm4 d'inèrcia i
3000 i 4000 cm2 de secció, col·locada amb grua

Rend.: 1,000 386,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 4,04000

A0111000 h Encarregat d'obra 0,200 /R x 20,60000 = 4,12000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400

Subtotal: 16,88800 16,88800

Maquinària

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 0,240 /R x 63,88000 = 15,33120

Subtotal: 15,33120 15,33120
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Materials

B4PA13A8 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 20 a 30 m de
llum , amb un moment d'inèrcia entre 5000000 i
10000000 cm4, i una secció entre 3000 i 4000 cm2

1,000      x 354,36000 = 354,36000

Subtotal: 354,36000 354,36000

COST DIRECTE 386,57920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,57920

P-39 G4LM13CE t Transport de bigues prefabricades de formigó entre
50 i 100 km, amb camió semiremolc dolly de 60 t de
càrrega útil i 30 m de llargària

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t
de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària

0,190 /R x 100,95000 = 19,18050

Subtotal: 19,18050 19,18050

COST DIRECTE 19,18050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,18050

P-40 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Rend.: 1,000 201,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 20,56000 = 32,89600

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,77000 = 19,01600

A0112000 h Cap de colla 0,800 /R x 20,20000 = 16,16000

Subtotal: 68,07200 68,07200

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,5336 /R x 15,01000 = 8,00934

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,2664 /R x 13,40000 = 3,56976

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,800 /R x 4,42000 = 3,53600

C200U010 h Màquina taladradora 0,800 /R x 1,94000 = 1,55200

Subtotal: 16,66710 16,66710

Materials

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per
a un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

1,050      x 110,97000 = 116,51850

Subtotal: 116,51850 116,51850
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COST DIRECTE 201,25760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,25760

P-41 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de més de 6 dm3 de volum, col·locat

Rend.: 1,000 15,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 20,56000 = 0,20560

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870

Subtotal: 0,40430 0,40430

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,010 /R x 38,97000 = 0,38970

Subtotal: 0,38970 0,38970

Materials

B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6
dm3

1,000      x 14,43000 = 14,43000

Subtotal: 14,43000 14,43000

COST DIRECTE 15,22400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,22400

P-42 G6111135 m3 Paredat de 20 cm gruix de pedra granítica carejada,
d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 392,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,87000 = 119,22000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 18,43000 = 110,58000

Subtotal: 229,80000 229,80000

Materials

D6111111 m3 Pedra granítica carejada per a maçoneria 1,200      x 116,05280 = 139,26336

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 79,33100 = 23,82310

Subtotal: 163,08646 163,08646

COST DIRECTE 392,88646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,88646

P-43 G9650007 m Vorada de 19-22x30 cm, tipus T-5, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 25,91 €

Unitats Preu Parcial Import



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 19,87000 = 5,67686

A0121000 h Oficial 1a 0,1905 /R x 23,77000 = 4,52819

A0112000 h Cap de colla 0,0476 /R x 20,20000 = 0,96152

Subtotal: 11,16657 11,16657

Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 75,11000 = 1,72753

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 59,78000 = 4,78240

B9651U07 m Peça de formigó per a vorada, de 19-22x30 cm, tipus
T-5 sèrie 1a

1,050      x 7,84000 = 8,23200

Subtotal: 14,74193 14,74193

COST DIRECTE 25,90850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,90850

P-44 G985A70H m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x35 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 41,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,631 /R x 19,87000 = 12,53797

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 23,77000 = 6,89330

Subtotal: 19,43127 19,43127

Materials

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 1,050      x 12,40000 = 13,02000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 35,64000 = 0,07484

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1485      x 57,96000 = 8,60706

Subtotal: 21,70190 21,70190

COST DIRECTE 41,13317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,13317

P-45 G9E1F20H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,418 /R x 19,87000 = 8,30566

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 23,77000 = 13,09727

Subtotal: 21,40293 21,40293
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Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 109,33053 = 3,44391

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 3,12000 = 0,77657

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,19000 = 0,00119

B9E1F200 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,59000 = 7,74180

Subtotal: 12,45997 12,45997

COST DIRECTE 33,86290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86290

P-46 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients

Rend.: 1,000 29,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3889 /R x 19,87000 = 7,72744

A0121000 h Oficial 1a 0,2222 /R x 23,77000 = 5,28169

A0112000 h Cap de colla 0,0556 /R x 20,20000 = 1,12312

Subtotal: 14,13225 14,13225

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0278 /R x 33,92000 = 0,94298

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0278 /R x 10,86000 = 0,30191

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0278 /R x 32,72000 = 0,90962

Subtotal: 2,15451 2,15451

Materials

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

1,050      x 4,52000 = 4,74600

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 75,11000 = 2,25330

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 59,78000 = 5,97800

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 71,25000 = 0,14250

Subtotal: 13,11980 13,11980

COST DIRECTE 29,40656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,40656

P-47 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 1,000 88,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 20,56000 = 6,85265

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 23,77000 = 7,92254

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 20,20000 = 0,84234

Subtotal: 15,61753 15,61753

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,1667 /R x 3,40000 = 0,56678

Subtotal: 0,56678 0,56678

Materials

B060U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 65,79000 = 69,07950

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,05000 = 0,26250

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,42000 = 2,10000

Subtotal: 72,68200 72,68200

COST DIRECTE 88,86631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,86631

P-48 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 1,000 28,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0182 /R x 23,77000 = 0,43261

A0112000 h Cap de colla 0,0091 /R x 20,20000 = 0,18382

A0150000 h Manobre especialista 0,0364 /R x 20,56000 = 0,74838

Subtotal: 1,36481 1,36481

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0091 /R x 56,92000 = 0,51797

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0091 /R x 53,79000 = 0,48949

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0091 /R x 47,01000 = 0,42779

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0636 /R x 62,12000 = 3,95083

Subtotal: 5,38608 5,38608

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,42000 = 21,42000

Subtotal: 21,42000 21,42000

COST DIRECTE 28,17089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,17089
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P-49 G9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 1,000 27,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 20,56000 = 0,68465

A0121000 h Oficial 1a 0,0167 /R x 23,77000 = 0,39696

A0112000 h Cap de colla 0,0083 /R x 20,20000 = 0,16766

Subtotal: 1,24927 1,24927

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0083 /R x 56,92000 = 0,47244

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0583 /R x 62,12000 = 3,62160

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0083 /R x 53,79000 = 0,44646

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0083 /R x 47,01000 = 0,39018

Subtotal: 4,93068 4,93068

Materials

B9H1U620 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,95000 = 20,95000

Subtotal: 20,95000 20,95000

COST DIRECTE 27,12995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,12995

P-50 G9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 1,000 30,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 23,77000 = 0,47540

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 20,20000 = 0,20200

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 20,56000 = 0,82240

Subtotal: 1,49980 1,49980

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,010 /R x 56,92000 = 0,56920

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,010 /R x 53,79000 = 0,53790

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 47,01000 = 0,47010

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,070 /R x 62,12000 = 4,34840

Subtotal: 5,92560 5,92560

Materials

B9H1U815 t Mescla bituminosa en calent PA-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,56000 = 23,56000

Subtotal: 23,56000 23,56000



Ampliació i millora de l´accessibilitat del Pont de Can Molas (Manlleu)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 30,98540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,98540

P-51 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 20,56000 = 0,02673

A0121000 h Oficial 1a 0,0013 /R x 23,77000 = 0,03090

Subtotal: 0,05763 0,05763

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0013 /R x 33,61000 = 0,04369

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0013 /R x 25,01000 = 0,03251

Subtotal: 0,07620 0,07620

Materials

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

0,600      x 0,20000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,25383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25383

P-52 G9K2U010 m2 Reg de curat i protecció superficial per a reciclats in
situ de mescles bituminoses, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,002 /R x 23,77000 = 0,04754

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 20,20000 = 0,02020

A0140000 h Manobre 0,0041 /R x 19,87000 = 0,08147

Subtotal: 0,14921 0,14921

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,002 /R x 56,92000 = 0,11384

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 33,61000 = 0,03361

C1709G0U h Estenedora de granulat 0,002 /R x 35,63000 = 0,07126

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,002 /R x 25,01000 = 0,05002

Subtotal: 0,26873 0,26873

Materials

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

0,500      x 0,20000 = 0,10000

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 11,24000 = 0,24728

Subtotal: 0,34728 0,34728
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,76522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76522

P-53 GRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 43,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,400 /R x 31,39000 = 12,55600

A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 22,75000 = 9,10000

Subtotal: 21,65600 21,65600

Maquinària

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m , sense operari

0,400 /R x 10,24000 = 4,09600

C1503000 h Camió grua 0,235 /R x 46,00000 = 10,81000

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,400 /R x 4,02000 = 1,60800

CRE23000 h Motoserra 0,400 /R x 3,11000 = 1,24400

Subtotal: 17,75800 17,75800

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 43,91400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,91400

P-54 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló

Rend.: 1,000 15,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100

Subtotal: 13,09200 13,09200

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,000      x 0,42000 = 1,68000

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0292      x 20,54000 = 0,59977

B0A31000 kg Clau acer 0,080      x 1,15000 = 0,09200

Subtotal: 2,37177 2,37177
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32730

COST DIRECTE 15,79107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,79107

P-55 MHMY0001 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i
elements de subjecció provinents d'us anterior, de
fins a 5 m d'alçària com a màxim, col·locats amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 195,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2875 /R x 19,87000 = 5,71263

A013H000 h Ajudant electricista 0,322 /R x 17,14000 = 5,51908

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,322 /R x 19,05000 = 6,13410

Subtotal: 17,36581 17,36581

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,322 /R x 38,97000 = 12,54834

Subtotal: 12,54834 12,54834

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,180      x 58,87000 = 10,59660

Subtotal: 10,59660 10,59660

Partides d'obra

FG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

24,200      x 4,17099 = 100,93796

FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

24,200      x 2,23001 = 53,96624

Subtotal: 154,90420 154,90420

COST DIRECTE 195,41495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,41495
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PARTIDES ALÇADES

Z00000001 mes Grua autopropulsada, inclou gruista i desplaçament a
l'obra.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z00000002 u Partida alçada per a seguretat i salut segons l'estudi
de seguretat i salut del present projecte.

Rend.: 1,000 10.134,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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 Fotografia 1 - Vista general del Pont de Can Molas 

Fotografia 2 – Cruïlla d’entrada a Manlleu 
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Fotografia 3 – Cruïlla del projecte 

Fotografia 4 – Retencions que s’hi produeixen 
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Fotografia 5 – Lateral Oest del pont 

 

 

Fotografia 6 –Canal Industrial del Ter (lateral Oest) 
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Fotografia 7 – Lateral Est (zona del projecte) 
  

Fotografía 8 – Mur de còdol condicionant del procés constructiu  
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Fotografia 9 – Lateral Est (Zona del Projecte) 




