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1 Antecedents. 
 

Com antecedents del present Projecte de Construcció es pot citar: 

� El 16 d’Abril de 1.994 se firma el Conveni de Cooperació en Infraestructures i Medi 

Ambient al delta del Llobregat, per l’Administració de l’Estat, l’Administració de la 

Generalitat i les Administracions locals afectades per les diferents actuacions 

previstes al delta del Llobregat en aquestes matèries. El denominat vial Port - 

Aeroport està inclòs dins de les obres viàries determinades per dit Conveni. 

� Amb data febrer de 1.997 es redacta el projecte “Proyecto de encauzamiento del río 

Llobregat desde el puente de Mercabarna al mar – Solución Desví Intermedio – con 

inclusión del canal de pluviales de la margen izquierda” per a la Direcció General 

d’Obres Hidràuliques de la Generalitat de Catalunya. 

� Amb data maig de 1.998 es redacta el projecte “Proyecto de canalización del río 

Llobregat desde el Puente de Mercabarna al mar, con inclusión de medidas 

correctoras de impacto ambiental” per a la Junta d’Aigües de la Generalitat de 

Catalunya”, on s’inclouen les mesures correctores proposades a l’Estudi d’Impacte 

ambiental redactat amb data setembre de 1997. 

� En resolució de 4 d’agost de 1.998, la Direcció General de Calidad y Evaluación 

ambiental del Ministerio de Medio Ambiente formula la declaració d’impacte 

ambiental amb caràcter previ a la resolució administrativa que s’adopti per a 

l’autorització de l’obra. Dita resolució es publica al BOE núm. 210 de dimecres 2 de 

setembre de 1.998. 

� Amb data desembre de 1.999 es redacta el “Proyecto de Canalización del río 

Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas 

Correctoras de Impacto Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de 

Octubre de 1.999” i amb data juny de 2.002 es redacta la Modificació nº1. 

� El 15 de Setembre de 2.003 es va elaborar l’Ordre d’Estudi núm. 030806 amb l’objecte 

de redactar el Estudi Informatiu i el Estudi d’Impacte Ambiental: “Millora General. 

Nova carretera. Vial Port - Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de 
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la platja i la ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat” de claus EI-NB-03114 i 

IA-NB-03114. 

� Al Novembre de 2.004 es va redactar l’Estudi Informatiu “Millora General. Nova 

carretera. Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la 

platja i la ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat” de clau EI-NB-03114 i el 

corresponent estudi d’Impacte Ambiental de clau IA-NB-03114. 

� Amb data 3 de desembre de 2.004 es realitzà l’aprovació tècnica dels estudis i es van 

sotmetre al tràmit d’Informació Pública. Les al·legacions van ser rebudes a GISA els 

dies 11 i 17 de març de 2.005. 

� El 9 de Maig de 2.005 es va elaborar l’Ordre d’Estudi núm. 050506 amb l’objecte de 

redactar el Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: 

El Prat de Llobregat” de clau NB-03114.1. 

� Amb data de 31 d’octubre de 2006, s’emet la resolució d’aprovació de l’expedient 

d’informació pública i definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental  

“Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. Rotonda 

carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-03114. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de Juliol de 2006, on 

s’informa favorablement del present projecte constructiu. Aquest informe substitueix 

a l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de maig de 2006, en el 

que s’analitzen les actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-03114 i es 

fixen una sèrie de consideracions a tenir en compte. Tanmateix, l’informe també cita 

el Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a fi compatibilitzar les obres 

proposades a la zona d’estudi amb la xarxa de drenatge prevista al Pla Director.  
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2  Objecte del Projecte. 
 

El present document, que formalment respon a la figura de Projecte de Construcció, té 

per objecte definir les principals característiques d’una alternativa al pont plantejat al 

Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram , 

entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: El Prat de Llobregat” 

de clau NB-03114.1. Aquest viaducte connectarà el nucli principal del Prat del Llobregat 

amb el polígon Pratenc, que van quedar separats en el moment de la desviació del riu 

Llobregat, com a conseqüència de l’ampliació del Port de Barcelona. 

La solució contempla la construcció d’un viaducte que ha de permetre augmentar la 

connectivitat entre el Port i l’Aeroport, tenint en compte totes les casuístiques del entorn 

tal com les limitacions d’alçada introduïdes per l’Aeroport del Prat, les propietats del 

terreny aportat en la construcció de la nova riba i la presencia dels futurs accessos 

ferroviaris i viaris al Port de Barcelona. 

Aquest document ha començat amb l'anàlisi dels antecedents previs al treball de 

referència i que poden servir de suport al desenvolupament d'aquest Estudi. 

Seguidament es realitza una descripció de l'Estudi a fi de donar a conèixer les seves 

característiques generals per a, posteriorment, passar a estudiar els factors funcionals, 

tècnics, econòmics, etc. que s'han tingut en compte per plantejar el problema a resoldre. 

 

 

3 Estudi d’alternatives. 

3.1 Presentació general 

 

Aquest Projecte recull la construcció d’un Pont a la gola del Llobregat. L’emplaçament 

del viaducte és imposat, així com la seva funcionalitat, ha de permetre el pas de vianants, 

bicis i dos carrils de cotxes per sentit. En el Projecte en el que s’engloba queden definides 

totes les condicions de contorn del pont i per tant l’única cosa en la que es basa l’estudi 

d’alternatives és en la modificació de l’estructura. 

Les principals limitacions que s’han tingut en compte son: 

� Alçada 

� Resistència a esforços horitzontals 

� Gàlib de les vies ferroviàries 

� Impacte sobre el Llobregat 
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� Monumentalitat 

Tenint en compte aquestes limitacions s’han presentat i analitzat 4 alternatives que han 

estat comparades entre elles i amb el Pont que s’ha executat. 

3.2 Presentació d’alternatives. 

3.2.1 Alternativa 0. 

 

Aquesta alternativa és el Pont executat, un pont en arc superior  atirantat. El seu 

principal inconvenient es que per controlar els esforços de l’arc requereix un 

coneixement acurat del comportament del sol que l’envolta i aquesta dada no existeix de 

tal manera que l’evolvent d’esforços de l’estructura és important i això fa que la quantitat 

d’armat necessària hagi de ser important.  

Al seu favor juga que la seva estètica està molt treballada i això es important donada la 

seva proximitat amb el Aeroport del Prat i la grandíssima quantitat de persones que 

poden veure el Pont. 

 

 

 

3.2.2 Alternativa 1. 

 

Aquesta alternativa és un pont atirantat extradossat amb piles verticals construït en 

voladissos successius. Aquest pont busca la mínima afectació sobre el medi i no tenir 

esforços horitzontals extres sobre el terreny. 

Te dues piles construïdes sobre la llera amb un vanos central de 144 metres. Els vanos 

d’aproximació es construirien amb cintra quallada i la part central amb voladissos 

successius ajudat pels tirants que recollirien l’estructura desprès de construir les 

dovelles.  
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3.2.3 Alternativa 2 

 

La segona alternativa correspon a un pont atirantat extradossat amb piles inclinades 

construït amb cintra quallada i rotat. Aquest pont, amb una distribució en semi arpa dels 

tirants ,busca augmentar l’angle del tirants, i per tant  la seva eficiència, inclinant cap a 

l’interior la pila de tal manera que els tirants augmenten la seva component vertical. Això 

requereix uns tirant de compensació més important però com estan concentrat poden 

ser més eficients. 

Per fer aquest pont no es requereix la part de voladissos successius però s’ha de preveure 

la construcció i execució de la rampa de rotació i de la propia maniobra de rotació. 

 

3.2.4 Alternativa 3 

 

Aquesta alternativa recull la construcció d’un pont continu de formigó pretesat construït 

per empenta des de un dels extrems. Per facilitar la tasca d’empenta, el pont tindria dos 

caixons de tal manera que primer s’empenyeria una meitat i desprès l’altre. 

Aquest pont requereix de moltes més piles que la resta i acaba sent menys elegant a la 

vista. 

 

3.2.5 Alternativa 4 

 

L’ultima alternativa es un pont mixta empès amb el mateix criteri que l’anterior, amb dos 

caixons. El nou material ens permet reduir el seu pes i millorar el seu comportament de 

tal manera que la distancia entre piles és major i podem reduir la quantitat de piles 

respecte l’alternativa anterior encara que la llum màxima obtinguda per aquest tipus de 

pont és de l’ordre de 75 metres. 
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3.3 Anàlisis Multicriteri 

 

Per fer aquest anàlisis s’han puntuat els pont en diferents criteris i conceptes. 

 

La majoria dels seus valors son objectius però s’ha intentat en la mesura del possible fer  

els criteris el més objectius possibles. Per la valoració econòmica s’ha fet un 

predimensionament de les estructures i s’han valorat les partides més importants. Per la 

part estètica i de monumentalitat s’ha realitzat un petit estudi a enginyers de camins i 

estudiants de camins sobre el seu parer, amb una valoració del 0 al 10. 

De tal manera que aquesta és la conclusió obtinguda: 

 

    
Percentatge Criteri Percentatge  Concepte 

30 Preu 0 Preu 

100 Relació 

25 Estètic 75 Monumentalitat 

25 Adequació al Medi 

25 Eficiència 50 Procés Constructiu 

50 Tipologia Estructural 

20 Mediambiental 25 Construcció 

75 Vida Útil 

 Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

Concepte Valor Valor Valor Valor Valor 
Preu 16.660.124,0

0 € 
14.034.364,9

0 € 
17.345.812,2

3 € 
16.775.979,4

1 € 
13.336.145,8

1 € 
Relació 8,00 9,50 7,69 7,95 10,00 

Monumentalitat 9 9 10 5 7 

Adequació al 
Medi 

7 6 5 9 8 

Procés 
Constructiu 

9 9 8 5 6 

Tipologia 
Estructural 

2 9 8 7 8 

Construcció 4 6 5 2 2 

Vida Útil 9 8 7 2 8 

Puntuació 7,45 8,66 7,79 5,78 7,86 
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3.4 Solució adoptada 

 

El pont millor valorat és l’Opció 1. Encara que el marge respecte a les altres Alternatives 

és important es va fer un anàlisis de sensibilitat que també dona com a pont guanyador 

la segona opció i que es pot consultar a l’Annex 3. En aquest annex trovarem la resta de 

documentació generada per fer el anàlisis així com els plànols de les diferents 

alternatives 

 

4 Cartografia i topografia. 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la 

definició del projecte, s’ha emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 cedits per 

Gestió d’Infraestructures, S.A. 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’han utilitzat els fulls corresponents 

al Mapa Topogràfic Nacional. Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els 

fulls propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta cartografia però no 

presenta l’escala adequada i necessària per redactar correctament el present Projecte. Per 

aquest motiu, s’ha recorregut a la cartografia a escala 1:1.000 proporcionada igualment 

per Gestió d’Infraestructures, S.A. Aquesta cartografia, s’ha obtingut mitjançant la 

restitució de fotogrames corresponents a diferents vols.  

5 Geologia i geotècnia. 

5.1 Situació geològica 
Des del punt de vista geològic, l’entorn de Barcelona es situa en el context extensiu que 

afectà els temps neògens del marge occidental del mar Català-balear. Aquest procés 

tectònic implica una presència d’una sèrie de falles normals aproximadament paral·leles 

a la línia de costa, que delimita un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semi-fosses 

tectòniques) junt a altres elevats (horts). 

De forma esquemàtica, els materials més antics són els que afloren a la Serralada Litoral, 

és a dir, a Collserola, on apareixen roques metasedimentàries paleozoiques, 

principalment pissarres i en menor grau gresos, calcàries i conglomerats entre altres, més 

o menys afectats pel metamorfisme de contacte associat als granitoids que afloren al peu 

de la muntanya. 
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En direcció al mar, a l’àrea metropolitana de Barcelona, les roques paleozoiques queden 

recobertes per sediments terciaris, representats per margues i gresos marins del bloc de 

Montjuïc, d’edat miocena, i per margues argiloses i gresos pliocens. 

A la zona de peudemont de Barcelona, gran part dels sediments citats queden recoberts 

discordantment per dipòsits d’origen col·luvial d’edat pleistocena (Quaternari Antic). 

Son bàsicament argiles, llims i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència 

de tres nivells coneguda com el Tricicle de la plana de Barcelona. 

En concret, la zona d’estudi es localitza situada sobre dipòsits del delta del riu Llobregat. 

Aquest està constituït principalment per alternances de nivells granulars i cohesius 

quaternaris recents, que presenten en conjunt unes característiques geotècniques 

relativament desfavorables i recobreixen el substrat terciari format de margues argiloses. 

5.2 Tramificació geològica 
Els materials que afloren a l’emplaçament del viaducte previst corresponen, segons els 

dos sondeigs realitzats, a sòls quaternaris de l’Holocè i del Pleistocè. Superposats a 

aquests materials naturals es disposen terres de reompliment. D’aquesta manera les 

unitats litològiques diferenciades són les següents: 

1. Terres de reompliment (R) 

2. Sòls quaternaris al·luvials (Q) 

a. Sorres fines (Aqüífer superior) (Q1) 

b. Argiles llimoses grises (Falca Intermitja) (Q2) 

c. Sorres llimoses y graves sorrenques (Aqüífer inferior) (Q3 i Q4) 

5.3 Hidrogeologia 

 

La hidrogeologia de la zona és important degut a la presencia de dos aqüifers a la zona 

un d’aigua dolça i l’altre d’aigua de mar. Estan separats per una capa d’arguiles però la 

construcció del pilons per realitzar les fonamentacions podien generar un desastre 

ecològic es per això que es desideix fer unes pantalles que encerclen els pilots a la zona 

de conflicte disminuint les possibilitats de que els dos aqüifers es conectessin 

Les dades dels resultats dels assajos i sondeigs, així com les conclusions de la campanya 

geotècnica, s'adjunten en l'Annex núm. 5: Geologia i Geotècnia. 
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5.4 Investigació realitzada 
Per a la realització del annex de Geologia i geotècnia s'ha partit de la informació recollida 

en els següents documents: 

� Mapa Geològic i Geomorfològic d’Espanya a escala 1:50.000; IGME Full 420, 

Hospitalet de Llobregat 

� Fotografia aèria de la zona a escala 1:5.000, editada per l’ICC. 

� Estudi Informatiu I Estudi d’impacte ambiental “ Millora general. Nova 

carretera Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la 

platja i la ZAL del Port carrer A. Tram; El Prat de Llobregat”. 

Seguidament es resumeixen els treballs efectuats per a caracteritzar els materials en 

l'àrea d'estudi: 

Els treballs de camp s’han dut a terme durant el mes d’Abril del 2006, i han consistit en 

una observació detallada de superfície de tota la zona d’influència de l’estudi. Aquests 

treballs de camp han inclòs una campanya d’investigacions “in situ”, consistents en la 

realització de 2 sondeigs a rotació (S-1 i S-2) amb extracció contínua de testimoni, a les 

proximitats dels estreps, que han assolit profunditats màximes d’estudi de 60,0 i 54.22 m 

respectivament. A més s’han duta a terme dos penetròmetres dinàmics tipus Borros (P-1 i 

P-2) per a l’estudi dels murs que sostindran els terraplens del trasdòs dels estreps. Els 

penetròmetres han assolit fondàries màximes d’estudi de 20.0 i 16.0 m respectivament. 

 

6 Obres Complementaries 
 

Com ja s’ha expressat aquest Projecte es centra en el desenvolupament d’una Alternativa 

pel Pont de la Gola del Llobregat.  

Per que el pont estigui situat en un entorn i un context son necessaries un determinat 

número de obres que no existeixen en la actualitat però que estan perfectament definides 

en el Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 

0+000 a 1+900. Rotonda carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” 

de clau EI-NB-03114.  

En aquest annex queden recollides quines son aquestes obres o estudis que no s’han 

inclòs o repetit per obtenir els mateixos resultats. 
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7 Climatologia i hidrologia. 
 

La influència del mar Mediterrani en les temperatures és determinant, perquè actua com 

a regulador de les mateixes. 

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, se situa entorn als 14 ºC. A 

l’estiu les temperatures mitges tenen uns valors compresos entre els 22 – 24 ºC , Durant 

l’hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 8 – 10 ºC 

Així doncs, la classificació climàtica de la zona en qüestió, considerant la precipitació i la 

temperatura mitja anual, queda inclosa dins del tipus Mediterrani sec. 

Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una precipitació mitja 

anual compresa entre els 500 i els 700 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja 

mensual durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

8 Estructures 
 

L’alternativa escollida com a més optima ha estat la primera: Pont atirantat extradossat 

construït en voladissos successius. Desprès de realitzar els càlculs de forma més acorada 

hem pogut fer modificacions sobre la idea original. Algunes molt visuals com afegir piles 

al costat Barcelona del Pont o d’altre menys visuals però molt rellevants com la 

disminució del diametre de cable a utilitzar. 

Finalment la nostra estructura és la següent: 

 

Ilustració 1: Model de càlcul de Midas Civil  

Aquest pont està constituït per unes costelles que recullen els esforços produïts pel pes 

de la llosa i del es carregues vives. Aquestes costelles porten les forces fins al fingers en 

forma de tallant i de torsió per aquest últims. Aquest fingers recullen tots els esforços del 

pont i els transmeten cada 6 metres als tirants. Aquests tirants els acaben portant fins les 
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torres on totes les tensions, redirigides cap al les fonamentacions fan que tots els 

esforços de l’estructura siguin verticals. 

Aquest moviment de les carregues te una contra partida, els tirants generen una 

compressió al taulell. Degut al baix angle dels tirants dels ponts extradossats aquestes 

compressions son importants i prova d’això és que la secció de finger a prop de la torre 

va haver de ser augmentada. Però s’ha utilitzat aquesta tensió de compressió per eliminar 

les possibles traccions sobre l’estructura de tal manera que gran part de l’estructura està 

constantment comprimida, molt positiu si recordem l’emplaçament del nostre projecte. 

La normativa sobre obstacles elevats en les rodalies de l’aeroport ens marca una alçada 

màxima per les nostres torres. Això ens obliga a tenir unes torres que sobre passen el 

taulell en 24.66m si tenim en compte que la llum central es de 144m la relació és inferior 

a 6. Això genera molts problemes per que l’estructura és altament no linial 

geomètricament, els descensos del taulells no es transmeten com a elongacions del cable, 

si no com a rotació de les seves puntes.  

Gracies a la compressió esmentada anteriorment s’ha pogut obtenir un taulell de 1,75 

metres de cantell. Que és una centeava part de la llum del pont, donant així la sensació 

de lleugeresa buscada. 

Degut al gir experimentat per les costelles degut a les carregues al llarg de la seva 

direcció longitudinal, els fingers experimenten una torsió. Encara que tenen una forma 

tancada altament eficient contra esforços de tipus torçor, el gir que desenvolupaven era 

important i es transmetia a les piles de tal manera que aquestes s’inclinaven molt 

lleugerament sobre el pont, en el seu sentit transversal. Per solucionar aquest problema 

es va col·locar les dues riostres a la base de les torres de tal manera que son aquestes 

peces que amb la seva important inèrcia recullen els esforços de torsió dels fingers en 

forma de flexió sobre el seu eix yy’. 

Com era molt important disminuir al màxim l’esforç longitudinal i el simple tesat del 

pont ja involucra uns importants desplaçaments sobre la torre s’ha optat per que el pont 

recolzi sobre la torre però aquesta estigui partida de tal manera que el pont pot lliscar 

per sobre d’aquest element. En quan a les piles, estan dotades de ròtules a la seva punta 

superior de tal manera que la seva proximitat a l’estrep i aquesta ròtula les hi impedeix 

impossibilitar els moviments de l’estructura fa que només treballin pel que estaven 

pensades, resistir esforços verticals. 

 

9 Sismicitat 
 

Degut a la zona en la que està el pont la acceleració de càlcul es menor a la mínima que 

indica la norma per haver de realitzar els càlculs. De tal manera que no cal realitzar 

aquesta comprovació.  
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10 Ferms i paviments. 

10.1 Pont 

 

En el cas de la secció del pont, sobre el tauler del pont es disposarà les següents capes: 

� 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus M-10 granítica a la capa de trànsit, 

amb una dotació de 60 kg/m2. 

� Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 

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

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

10.2 Vorera Pont 

10.2.1 Pas vianants 

 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al pas de vianants, es disposaran las 

següents capes sobre el tauler del pont:  

� Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20 cm i 4,5 cm de gruix amb 

tractament antilliscant. 

� 2 cm de morter d’adherència. 

� Reg de curat tipus ECR-1 

10.2.2 Carril bici 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al carril bici, es disposaran las següents 

capes sobre el tauler del pont:  

� 2 cm de paviment a base de barreja homogènia d’àrids i carregues minerals 

“slurry” acolorit. 

� 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 calcària. 

� Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d 
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11 Clasificació dels contractistes. 
 

Segons el RDL 2/2000 de 16 de Juny i el Reial Decret 1.098/2.001, la classificació de les 

empreses que es presentin a la licitació de les  obres haurà de ser la següent: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 

2 Explanacions 
 

e 

 

B Ponts, viaductes i grans 
estructures 

 

 

2 de formigó pretesat 
f 

F. Marítimes 
 

5. amb pilons i palplanxes 
 

e 

 

12 Expropiacions. 

En l’execució del present projecte, s’afecten finques ubicades en el Terme 

Municipal de Prat de Llobregat i de Barcelona.  

Segons les dades del Gerencia Territorial del Catastro de Cataluña - Barcelona, els 

terrenys afectats estan qualificats com industrial i rústics. 

El total de l’import de les expropiacions és de catorze mil vuit cents vint euros amb 

quaranta set cèntims (14.820,47 €). 

Cal destacar que la valoració dels terrenys que s'exposa a l’annex núm. 12 no té caràcter 

vinculant. 
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13 Seguretat i Salut. 

Segons l'Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre s'indica 

l'obligatorietat, per part del promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut 

en els Projectes per a les obres de construcció, sempre que es compleixin algun dels 

següents supòsits: 

� Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

� Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 

� Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

� Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com que en la present obra se superen les tres primeres limitacions anteriorment 

exposades, s'indica l'obligatorietat de realitzar el present Estudi de Seguretat i Salut.  

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions 

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè redacti el Pla 

de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 

Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual 

s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut a les obres de 

Construcció. 
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14 Justificació de preus 
 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 

amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos 

per obres de petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya 

en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquestes aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

15 Pressupost. 
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16 Pla d’obres. 
 

Pel que fa a procés constructiu aquest pont barreja dues tipologies. Pont construït sobre 

cintra i pont en voladissos successius. La part de taulell construïda dels estreps fins les 

piles s’ha de construir sobre cintra quallada.  Un cop realitzada aquesta part podem 

aixecar les torres fins la seva alçada definitiva i posar els cables exteriors. 

Un cop realitzada aquesta primera part, continuem construint el pont sobre el riu en 

voladissos successius. Anirem col·locant a la par els tirants de la part interior del pont. 

Un cop completat l’últim grup de tirants construirem les dues dovelles centrals. 

En aquest punt ja haurem començat a muntar la superestructura i els ferms  La 

col·locació de tota la senyalització, tan vertical com horitzontal està prevista acabi 13 

mesos i mig desprès de l’inici de les obres. 
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1. Antecedents. 

Com antecedents del Projecte de Construcció es que s’està executant és pot citar: 

� El 16 d’Abril de 1.994 se firma el Conveni de Cooperació en Infraestructures i Medi 

Ambient al delta del Llobregat, per l’Administració de l’Estat, l’Administració de la 

Generalitat i les Administracions locals afectades per les diferents actuacions previstes al 

delta del Llobregat en aquestes matèries. El denominat vial Port - Aeroport està inclòs dins 

de les obres viàries determinades per dit Conveni. 

� Amb data febrer de 1.997 es redacta el projecte “Proyecto de encauzamiento del río 

Llobregat desde el puente de Mercabarna al mar – Solución Desví Intermedio – con 

inclusión del canal de pluviales de la margen izquierda” per a la Direcció General d’Obres 

Hidràuliques de la Generalitat de Catalunya. 

� Amb data maig de 1.998 es redacta el projecte “Proyecto de canalización del río Llobregat 

desde el Puente de Mercabarna al mar, con inclusión de medidas correctoras de impacto 

ambiental” per a la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya”, on s’inclouen les 

mesures correctores proposades a l’Estudi d’Impacte ambiental redactat amb data 

setembre de 1997. 

� En resolució de 4 d’agost de 1.998, la Direcció General de Calidad y Evaluación ambiental 

del Ministerio de Medio Ambiente formula la declaració d’impacte ambiental amb 

caràcter previ a la resolució administrativa que s’adopti per a l’autorització de l’obra. Dita 

resolució es publica al BOE núm. 210 de dimecres 2 de setembre de 1.998. 

� Amb data desembre de 1.999 es redacta el “Proyecto de Canalización del río Llobregat 

desde el puente de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas Correctoras de 

Impacto Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de Octubre de 1.999” i amb 

data juny de 2.002 es redacta la Modificació nº1. 

� El 15 de Setembre de 2.003 es va elaborar l’Ordre d’Estudi núm. 030806 amb l’objecte de 

redactar el Estudi Informatiu i el Estudi d’Impacte Ambiental: “Millora General. Nova 
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carretera. Vial Port - Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la platja i la 

ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat” de claus EI-NB-03114 i IA-NB-03114. 

� Al Novembre de 2.004 es va redactar l’Estudi Informatiu “Millora General. Nova carretera. 

Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la platja i la ZAL del 

Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat” de clau EI-NB-03114 i el corresponent estudi 

d’Impacte Ambiental de clau IA-NB-03114. 

� Amb data 3 de desembre de 2.004 es realitzà l’aprovació tècnica dels estudis i es van 

sotmetre al tràmit d’Informació Pública. Les al·legacions van ser rebudes a GISA els dies 11 

i 17 de març de 2.005. 

� El 9 de Maig de 2.005 es va elaborar l’Ordre d’Estudi núm. 050506 amb l’objecte de 

redactar el Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. 

Tram , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: El Prat de 

Llobregat” de clau NB-03114.1. 

� Amb data de 31 d’octubre de 2006, s’emet la resolució d’aprovació de l’expedient 

d’informació pública i definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental  “Millora 

general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. Rotonda carretera de la 

Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-03114. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de Juliol de 2006, on 

s’informa favorablement del present projecte constructiu. Aquest informe substitueix a 

l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de maig de 2006, en el que 

s’analitzen les actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-03114 i es fixen una 

sèrie de consideracions a tenir en compte. Tanmateix, l’informe també cita el Pla Director 

d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a fi compatibilitzar les obres proposades a la 

zona d’estudi amb la xarxa de drenatge prevista al Pla Director.  

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A1 Antecedents 

5 
 

2. Ordre d’estudi. 

 

A continuació s’adjunta l’ordre d’estudi núm. 050506, “Millora general. Nova carretera. Vial 

Port-Aeroport. Tram , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: El Prat de 

Llobregat” de clau NB-03114.1.  
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3. Informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del present 

projecte constructiu. 

A continuació s’inclou l’informe tècnic de l’ACA corresponent al present projecte constructiu i 

on es valora de manera favorable les actuacions dutes a terme pel projecte. 
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4. Informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de l’Estudi 

Informatiu previ. 

 

També es considera oportú incloure l’informe tècnic de l’ACA referent a l’estudi informatiu 

“Millora General. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova 

carretera de la platja i la ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat” de clau EI-NB-

03114 donat que per a la redacció del present projecte constructiu s’han tingut en compte les 

consideracions que s’hi realitzaven. Aquest informe s’adjunta a continuació. 
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5. Resolució d’aprovació de l’expedient d’informació pública i 

definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental EI-NB-

03114. 

 

Amb data de 31 d’octubre de 2006, s’emet la resolució d’aprovació de l’expedient 

d’informació pública i definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental  “Millora 

general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. Rotonda carretera de la 

Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-03114. Aquest document 

s’adjunta tot seguit: 
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1. Introducció 

 

Les condicions que s’han de complir en el present Projecte són les que es deriven dels 

següents documents i que podem trobar a l’Annex núm. 1: Antecedents: 

� L’Ordre d’Estudi núm. 050506 de la Direcció General de Carreteres: “Millora 

general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el 

polígon industrial Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat” que es reprodueix 

íntegrament en l’Annex núm. 1: Antecedents. 

� Amb data de 31 d’octubre de 2006, s’emet la resolució d’aprovació de l’expedient 

d’informació pública i definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental  

“Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. Rotonda 

carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-

03114. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de Juliol de 2006, on 

s’informa favorablement del present projecte constructiu. Aquest informe 

substitueix a l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

� L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de maig de 2006, en 

el que s’analitzen les actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-03114 i 

es fixen una sèrie de consideracions a tenir en compte. Tanmateix, l’informe 

també cita el Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a fi 

compatibilitzar les obres proposades a la zona d’estudi amb la xarxa de drenatge 

prevista al Pla Director 
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2. Condicionants 

 

Es resumeixen seguidament les prescripcions a tenir en compte:  

� S’ha aplicat la Norma 3.1 IC de traçat, de la Instrucció de Carreteres, de desembre 

de 1999 i la Instrucció sobre seccions de ferm 6.1 IC i 6.2 IC juntament amb l’O.C. 

10/2002 que les modifica. En cas de no aplicar els paràmetres mínims fixats per 

aquestes, la solució adoptada s’ha justificat de forma adequada. 

� Els mètodes constructius proposats han estat aquells que minimitzen les 

afectacions de trànsit a les carreteres pròximes durant l’execució de les obres i 

han tingut en compte les prescripcions de l’ACA pel que fa a l’afecció dels 

aqüífers del Llobregat. 

� Tanmateix, s’ha tingut present totes les mesures correctores descrites a la 

Declaració d’Impacte Ambiental (D.I.A.) 

� De la mateixa manera s’ha estudiat en detall l’organització de les obres 

especificant i detallant les restriccions de trànsit de les diferents fases que s’han 

plantejat. 

� Finalment, tenint en compte el Reial Decret 2051/2004 , de 11 d’octubre, que 

modifica les zones aeronàutiques de servitud del Aeroport de Bancelona-El Prat 

s’han fixat les limitacions en l’alçada de l’estructura. 
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3. Presentació d’alternatives 

 

En la redacció del present projecte s'han complert totes les prescripcions enunciades a 

l'apartat anterior. 

Compliment de l’Ordre d’Estudi 

Aquest projecte no intenta ajustar-se a l’alternativa de l’Estudi Informatiu. Utilitza el 

marc presentat en aquest per plantejar i resoldre aquest projecte. 

Com a fet remarcable, cal assenyalar que el traçat desenvolupat al present projecte no 

coincideix exactament amb el proposat a l’alternativa 2B de l’Estudi Informatiu, degut a 

que, a l’ajustar la rotonda oest al planejament urbanístic i dotar al vial que uneix aquesta 

rotonda el·líptica amb la carretera B-250 (tram Ia) dels paràmetres de traçat adients, 

resulta inviable aprofitar el vial existent. Així doncs, pel tram Ia, s’ha optat per una 

solució que, ajustant-se al màxim a la solució escollida de l’estudi informatiu, resultés 

factible en termes d’exigència del traçat i compatible amb el planejament urbanístic 

previst. 

 

Informes tècnics de l’ACA. 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, s’ha tingut en compte les prescripcions dels dos 

informes tècnics de l’ACA que afecten al present projecte constructiu.  

L’Informe amb data de maig de 2006 relatiu a l’Estudi Informatiu previ establia a grans 

trets per a la zona objecte de desenvolupament del present projecte constructiu, els 

aspectes bàsics a considerar: 

� El caràcter de zona inundable dels terrenys on s’ubica la traça degut a la 

insuficiència de l’endegament del Llobregat aigües amunt del Pont de 

Mercabarna i l’existència d’un Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit EMSHTR 

on es preveuen una sèrie d’obres i col·lectors pluvials a la zona d’estudi. 

� La necessitat de preservar el sistema hídric subterrani format pels aqüífers del 

Llobregat durant el procés d’execució de la fonamentació profunda del nou pont 

sobre el Llobregat. 
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� La conveniència d’estudiar la disposició de piles úniques enlloc de les 

contemplades a la solució de l’estudi informatiu per millorar l’eficiència 

hidrodinàmica del pont. 

Per a la redacció del projecte constructiu original es van tenir en compte tots aquests 

aspectes, de manera que, un cop es va enllestir l’entrega prèvia del projecte constructiu 

(maqueta), es va sol·licitar l’informe tècnic de l’ACA. Aquest informe es va rebre el juliol 

de 2006 i en ell s’informava favorablement de les actuacions contemplades al projecte 

constructiu original. Les solucions adoptades al projecte relatives als punts esmentats a 

l’informe inicial de l’ACA són les següents: 

� La permeabilitat de la carretera projectada s’ha aconseguit mitjançant la disposició 

de quatre obres de drenatge consistents en tubs de formigó de 2.0 m. de diàmetre 

al tram Ib que dóna accés al pont sobre el Llobregat on la rasant pren alçada. 

D’aquesta manera es dóna continuïtat a l’escorrentiu difús d’aigua que circula cap 

el mar en cas de desbordament del Llobregat. 

� S’ha realitzat una consulta del Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de 

l’EMSHTR a fi de compatibilitzar les O.D. dissenyades amb les contemplades al 

Pla Director en cas que fos necessari. S’ha comprovat que cap de les O.D. 

transversal projectades interactua amb els col·lectors projectats al Pla Director. 

� Quant a la no afecció al sistema hídric subterrani, s’ha previst un procés 

constructiu dels fonaments del pont, piles i estreps que minimitzi el risc de 

contaminació dels aqüífers. Aquest procés inclou mesures preventives com la 

limitació de la cota de bombeig dels recintes estancs per tal reduir el risc de 

contacte entre l’aigua del riu (amb intrusió marina) amb l’aigua de l’aqüífer 

superficial, la no utilització d’aigua marina o amb intrusió salina durant la 

perforació dels pilons i l’encamisat recuperable per a l’execució dels pilons. El 

procés constructiu es troba detallat a l’apartat 5.1.2 de l’annex de climatologia, 

hidrologia i drenatge. 

� La tipologia de pont escollida aconsegueix disminuir l’afecció al flux de l’aigua al 

reduir-se el nombre de recolzaments al riu. La seva configuració atirantada 

extradossat permet allunyar la distància entre les piles centrals. Aquesta 

configuració ens permet obtenir una llum molt important i fer que els esforços 

que transmet l’estructura al terreny siguin purament verticals., minimitzant el 

número de fonamentacions, i per tant, el nombre de pilots. 
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Compliment de la D.I.A 

Referent a les prescripcions dels projectes de desenvolupament de l’estudi informatiu 

contemplades a l’expedient d’aprovació d’informació del mateix, cal destacar que: 

El present projecte constructiu només desenvolupa la part del pont del tram I del citat 

estudi informatiu. 

Per a la definició geomètrica de la rasant del nou pont sobre el Llobregat, s’ha tingut en 

compte que al marge esquerre de la nova llera del Llobregat es preveu la construcció 

d’una accés ferroviari al port contemplat a l’Estudi Informatiu “Nous accessos sud, 

ferroviari i viari al port de Barcelona”. Aquest fet obliga a respectar el gàlib mínim del 

pont sobre el futur traçat ferroviari, aixecant la rasant respecte la llera del Llobregat. 

D’acord amb les peticions de l’Ajuntament de El Prat, s’han projectat uns carrils bici 

disposats al costat de les voreres, que permetran la circulació d’aquests vehicles de 

manera segregada del trànsit al llarg del nou vial projectat. Aquest motiu obliga a 

eixamplar les seccions tipus del vial lateralment per allotjar aquests carrils bici.  

Tanmateix, al present projecte s’han tingut en compte les mesures correctores establertes 

a la Declaració d’Impacte Ambiental acordada en Ponència Ambiental del departament 

de Medi Ambient i Habitatge a data 25 de Juliol de 2006. 

En aquesta s’acordava una sèrie d’actuacions que han quedat fixades durant la redacció 

d’aquest Projecte: 

- Transplantament de peus de Plàtans i Xops afectats pel traçat, recomanant 

utilitzar-los per a l’enjardinament de les rotondes que preveu el traçat. 

- Restaurar els talussos dels terraplens mitjançant l’estesa de terra vegetal i 

hidrosembra. 

- Restaurar les superfícies d’ocupació temporal immediatament després que deixin 

de ser funcionals per l’obra. S’evitarà ubicar aquestes zones en terrenys del Parc 

Agrari del Baix Llobregat. 

Tots els compliments i mesures correctores d’aquestes prescripcions es troben 

redactades als diferents annexes del projecte, ja sigui en el de Mesures Correctores 

d’Impacte Ambiental , a l’Annex Mediambiental o l’Annex de Climatologia, Hidrologia i 

Drenatge. 

 

Apart es compleixen els Condicionants Addicionals sobre: 
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Definició de projecte i la restauració: 

- Evitar la inundació dels camps de conreu per l’abocament del drenatge del nou 

vial, canalitzant-los a cursos artificials on les aigües són tractades. 

- Restitució del camins i accessos provisionals que s’hagin construït per l’execució 

de l’obra, una vegada acabada aquesta.  

-  Establir, durant l’execució del projecte, de les mesures preventives i correctores 

de l’ambient atmosfèric d’acord amb el decret 226/2006, de 23 de maig. 

Sobre el programa de vigilància ambiental: 

- Comprovar els nivells acústics generats pel trànsit un cop posada l’obra en servei 

per tal de verificar les previsions de l’estudi d’impacte ambiental o en cas 

contrari, aplicar les mesures necessàries previ informe de la Direcció General de 

Qualitat Ambiental. 

- Responsabilitzar de l’execució del programa de vigilància ambiental i els seus 

costos al promotor del projecte. Aquest disposarà d’una direcció ambiental d’obra 

que ha de tenir com a funció vigilar el correcte compliment de tot allò que 

disposa l’estudi d’impacte ambiental i la present declaració d’impacte ambiental 

mitjançant el seguiment acurat de les obres.  

 

 



1 
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1. Introducció 
 

La selecció de les alternatives mes adequades es un punt crític que condiciona tot el 
projecte. Avui en dia es possible escollir entre diferents opcions entre materials, tipologia 

estructural, geometries  y mètodes constructius... l’estudi d’alternatives amb les eines de 

l’anàlisi multicriteri pretén racionalitzar el procés per assegurar que l’opció escollida 

sigui la que millor resolt el problema plantejat. 

2. Condicionants 
 

Ara presentarem les diferents alternatives pel pont de la Gola del Llobregat. Totes les 

alternatives intenten minimitzar el preu mantenint un alt nivell d’eficiència estructural i 

un impacte en el medi acceptable. A demés es tindrà molt en compte que la intenció de 

l’Administració és la de construir un pont que passi a formar part del skyline de la ciutat 
pel fet de la seva proximitat amb el port i el aeroport. A demés aquest últim ens afegeix 

una restricció: existeix una cota màxima que limitarà l’alçada de les piles. 

 

3. Criteris d’avaluació 
 

Existiran 4 criteris bàsics per avaluar el nostre projecte: 

-Econòmic (30)% 

-Estètic(25)% 

-Eficiència estructural(25)% 

-Mediambiental(25)% 

Per avaluar el primer criteri s’ha calculat una primera aproximació del cost dels materials 

i els medis emprats per construir les diferents alternatives i respecte al preu del pont més 

econòmic s’ha pogut obtenir un valor relatiu. 

El criteri estètic està dividit en dues components. La primera està dedicada a la 
monumentalitat de l’obra i val un 75% i la segona a la adequació de l’obra en el conjunt 

del paisatge. 

L’eficiència estructural es un tema que ha sigut tractat durant el procés de generació de 

les distintes alternatives però que tornarem a avaluar i ens permetrà discernir quin dels 
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criteris és finalment més òptim. El criteri estarà dividit en tres parts d’igual pes. La 

primera compara els esforços de l’estructura entre construcció i servei. El segon es fixarà 

en l’eficiència del procés constructiu emprat. I l’últim tractarà d’avaluar la optimització 
final de l’estructura un cop acabada i si l’esquema resistent utilitzat es el més eficient per 

resoldre el problema plantejat. 

L’últim criteri està relacionat amb temes ambientals i es divideix en dues parts. 

L’afectació al medi durant la construcció  (25%) i durant la seva vida útil (75%). 

4. Presentació de les alternatives 
 

Les alternatives que es presenten pel pont de la gola son: 

-Pont atirantat extradossat amb piles verticals construït en voladissos successius 

-Pont atirantat extradossat amb piles inclinades construït amb cintra quallada i rotat 

-Pont de formigó empès en dues fases 

-Pont mixta empès en dues fases. 

 Aquest pont està sent construït en la actualitat, s’està fent un  pont en arc de tauler 

inferior construït amb piles provisionals. Aquesta opció serà considerada la opció 0 de 

l’anàlisi.  

Ara presentarem cada opció, i la puntuarem, als annexos es poden veure plànols i detalls 

del cost desglossat: 

 

 

4.1 Opció0 
 

Com podem veure a les següents imatges el pont que s’està construint es un pont en arc 

amb tauler inferior. El tauler serveix de tirant per l’arc i aquest el subjecta amb l’ajut de 
les pendoles.  Com podem veure l’arc continua fins les fonamentacions. Aquest model 

resistent genera una empenta horitzontal sobre el terreny. 

 Les formes del pont son fluides i les pendoles emmarquen el pont quan l’entravessem 

donant una interessant sensació de recolliment. I encara que cap pont sobre el Llobregat 

és en arc les seves formes suaus concorden bastant amb els altres ponts. 
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Estudis realitzats posteriorment han rellevat que la qualitat del material de llera es molt 

deficient i variable. De tal manera l’empenta horitzontal no està ben resolta i els esforços 

que pateix l’estructura han obligat a rigiditzar més del que s’havia previst inicialment les 

piles, l’arc, la part del taulell que està a tracció i els pilons- 

 

 

Durant la  construcció del pont s’hauran de construir unes penínsules per erigir les piles i 

per muntar la cintra. A demés s’hauran de construir unes piles provisionals al mig del riu. 

Aquestes imatges son del pont finalitzat i podem veure com la afectació al riu (llera i 
riba)és mínima. Això s’aconsegueix pel fet de que només hi ha dos fonamentacions amb 

piles inclinades que permeten reduir les llums dels diferents trams del pont. 
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A la taula següent podem veure les diferents puntuacions del pont: 

 

 Opció 0 

Concepte Valor 
Preu 16.660.124,00 € 

Relació 8,00 

Monumentalitat 9 

Adequació al Medi 7 

Procés Constructiu 9 

Tipologia Estructural 2 

Construcció 4 

Vida Útil 9 

Puntuació 7,45 
 

4.2 Opció 1 
 

L’opció 1 seria un pont atirantat extradossat amb piles verticals construït en voladissos 
successius. El sistema d’atirantat és en arpa. El taulell consta de dos bigues laterals, que 

és on s’enganxen els tirants laterals units per una llosa reforçada amb unes costelles 

pretesades. Aquest model resistent només genera carregues verticals sobre el terreny. 

L’atirantament ens permet una llum de 174 metres . 

Aquest pont sobre surt per sobre del taulell i amb les 4 piles i els seus tirants marquen el 
camí entre port i aeroport. Amb una convenient distribució de color i de llums l’efecte 
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que pot transmetre als passatgers dels avions que aterrint al Aeroport del Prat pot ser 

molt interessant. 

La forma del taulell ens permetrà avançar en voladís d’un  tirant a l’altre pels laterals per 

acabar construint la llosa i les costelles, reduint així el pes a suportar en voladís. Les piles 
situades als vanos de compensació son necessàries per reduir el tampany de les piles i les 

fletxes degudes a la sobre carga. Està previst que 4 carros d’avanç completin el tram 

central i que la resta del pont es pugui fer amb cintra quallada, abarbetin costos i 

agilitzant el procés. 

Les piles estan situades al mateix indret que en el pont original, de tal manera que es 
modifiqui el menys possible la làmina d’aigua però en aquesta opció tindrem un parell de 

piles a la riba. Durant la construcció s’’hauran de fer unes penínsules, però més petites 

que en l’Opció 0 per que no hi haurà cintra que suportar, és construeix per voladissos 

successius. 

A la següent taula es pot veure la puntuació parcial de l’Opció 1: 

 

 Opció 1 

Concepte Valor 
Preu 14.034.364,90 € 

Relació 9,50 

Monumentalitat 9 

Adequació al Medi 6 

Procés Constructiu 9 

Tipologia Estructural 9 

Construcció 6 

Vida Útil 8 

Puntuació 8,66 
 

4.3 Opció 2 
 

Aquesta opció correspon al pont atirantat extradossat amb piles inclinades construït amb 

cintra quallada i rotat. Aquest pont, amb una distribució en semi arpa dels tirants ,busca 

augmentar l’angle del tirants, i per tant  la seva eficiència, inclinant cap a l’interior la pila 
de tal manera els tirants augmenten la seva component vertical. Això requereix uns 

tirant de compensació més important però com estan concentrat poden ser més 

eficients. 

Aquesta opció impacta simplement per la seva geometria i seria un monument important 
i especial per la ciutat. Clar que això el fa desentonar molt amb el medi que l’envolta i no 

encaixa en el seu context. 
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S’ha optat per plantejar una construcció de mig pont a cada banda del riu en cintra 

quallada sobre penínsules paral·leles al riu per desprès girar-lo sobre les piles i unir-lo 

sobre el riu. D’aquesta manera la construcció es realitza tota sobre la terra facilitant la 
velocitat i accés a la construcció. A demés això podria permetre reutilitzar parts el 

material o maquinaria de construcció. 

Encara que aquestes penínsules tenen una area important, no redueixen l’amplada de la 

làmina lliure però si que afecten a més longitud de riba. I es requeriran importants 

moviments de terres per realitzar el carril de girat... En aquest cas tindrem tes piles sobre 
la riba per que la llum del tram entre la pila a tracció i l’estrep Barcelona és massa 

important i hauríem de canviar la secció del pont trencant qualsevol tipus d’harmonia 

que pugui tenir el pont. 

Ara es presenten les valoracions del pont: 

 

 Opció 2 

Concepte Valor 
Preu 17.345.812,23 € 

Relació 7,69 

Monumentalitat 10 

Adequació al Medi 5 

Procés Constructiu 8 

Tipologia Estructural 8 

Construcció 5 

Vida Útil 7 

Puntuació 7,79 
 

4.4 Opció 3 
 

L’opció 3 és la del pont de formigó empès en dues fases. Aquest pont és el més semblant 
als ponts que estan construïts en l’actualitat al riu Llobregat, encara que aquest pont es 

un doble caixó continu empès. És un pont senzill que no sobresurt sobre del taulell i te 

moltes piles, més separades que en els ponts antics. 

En aquest cas s’ha escollit fer empènyer el pont caixó a caixó: primer empènyer un, sense 
les ales, per després empènyer l’altre i finalment es construeixen les ales un cop els dos 

estan situats. D’aquesta manera reduïm el cost del parc d’empenta i del pic de 

llançament i els rendibilitzem. La longitud de pont empès passa a ser de més de 600 
metres, una distancia en la qual l’empenta de ponts es molt competitiva respecte a altres 

mètodes. Les piles hauran d’estar construïdes prèviament utilitzant penínsules. Les llums 

escollides son les màximes llums permeses per ponts en caixó de cantell constant. 
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Per abaratir costos s’han dissenyat diferents quantitats d’armat actiu que s’adeqüen a les 

diferents situacions de carrega de la construcció del pont. 

La construcció de les piles implica la realització de dos penínsules força importants que 

no podran ser presents sobre el riu en el mateix moment ja que això reduiria molt 
l’amplada de la làmina lliure. I un cop construït el pont te múltiples pilles fonamentades 

dins la llera i sobre la riba. 

 

 Opció 3 

Concepte Valor 
Preu 16.775.979,41 € 

Relació 7,95 

Monumentalitat 5 

Adequació al Medi 9 

Procés Constructiu 5 

Tipologia Estructural 7 

Construcció 2 

Vida Útil 2 

Puntuació 5,78 
 

4.5 Opció 4 
 

Aquesta opció es un pont mixta empès en dues fases. El pont consta de dos caixons 

metàl·lics units per una llosa de formigó. Les piles estan més separades que en l’opció 3 

degut al baix pes de l’estructura metàl·lica. Això ha permès que el pont sigui molt senzill, 

resumit  i elegant.  

El fet d’allunyar les piles i de que el pes sigui tan baix ens permet reduir la quantitat de 

piles i pilons, rebaixant el preu del pont. 

Encara que el pont és molt elegant no és una estructura singular que cridi la atenció però 

la seva tipologia és molt semblant a la dels ponts del voltant i per tant és un candidat que 

queda ben emmarcat en el seu context. 

En aquest cas també utilitzarem un sistema d’empenta de dues fases. Primer 

empenyerem un del caixons que aniré degudament rigiditzat en la seva part superior i 

desprès l’altre un cop finalitzat aquest procés es construirà la llosa. La llosa haurà de ser 

reforçada amb acer actiu a les zones de moment negatiu. 

Per construir-lo s’hauran de fer dues penínsules importants que no tampoc podran estar 

construïdes simultàniament. Un cop acabat el pont l’afectació sobre el medi es bastant 

reduïda ja que només te 4 grups de piles, però els dos centrals estan situats clarament 

dins la llera. 
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 Opció 4 

Concepte Valor 
Preu 13.336.145,81 € 

Relació 10,00 

Monumentalitat 7 

Adequació al Medi 8 

Procés Constructiu 6 

Tipologia Estructural 8 

Construcció 2 

Vida Útil 8 

Puntuació 7,86 
 

 
 

 

5. Anàlisi multicriteri 
 

A la taula 5.1 podem veure un una comparativa de tots els resultats amb els percentatges. 
I a la taula 5.2 es presenta un anàlisi de sensibilitat variant els pesos dels diferents criteris 

augmenten la importància que te el preu i de l’estètica en detriment del medi ambient i 

de l’eficiència. 
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Taula 5-1: Anàlisi multicriteri del pont de la Gola del Llobregat 

 

    Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

Percentatge  Criteri Percentatge  Concepte Valor Valor Valor Valor Valor 
35 Preu 0 Preu 16.660.124,00 € 14.034.364,90 € 17.345.812,23 € 16.775.979,41 € 13.336.145,81 € 

100 Relació 8,00 9,50 7,69 7,95 10,00 

30 Estètic 75 Monumentalitat 9 9 10 5 7 

25 Adequació al Medi 7 6 5 9 8 

20 Eficiència 50 Procés Constructiu 9 9 8 5 6 

50 Tipologia Estructural 2 9 8 7 8 

15 Mediambiental 25 Construcció 4 6 5 2 2 

75 Vida Útil 9 8 7 2 8 

100,00   Puntuació 7,61 8,73 7,89 6,08 8,15 
Taula 5-2: Anàlisi de sensibilitat 

    Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3 Opció 4 

Percentatge Criteri Percentatge  Concepte Valor Valor Valor Valor Valor 
30 Preu 0 Preu 16.660.124,00 € 14.034.364,90 € 17.345.812,23 € 16.775.979,41 € 13.336.145,81 € 

100 Relació 8,00 9,50 7,69 7,95 10,00 

25 Estètic 75 Monumentalitat 9 9 10 5 7 

25 Adequació al Medi 7 6 5 9 8 

25 Eficiència 50 Procés Constructiu 9 9 8 5 6 

50 Tipologia Estructural 2 9 8 7 8 

20 Mediambiental 25 Construcció 4 6 5 2 2 

75 Vida Útil 9 8 7 2 8 

100,00   Puntuació 7,45 8,66 7,79 5,78 7,86 
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6. Conclusions 
 

L’opció millor valorada pel multicriteri ha sigut l’Opció 1, la corresponent al pont 

atirantat extradossat amb piles verticals construït en voladissos successius. Aquest pont 
combina un preu interessant amb bones qualitats estètiques i d’eficiència. La seva nota 

només es veu perjudicada per la gran diferencia d’estils entre ell i els ponts ja existents 

La segona opció seria el pont número 4 que encara que te mala nota en impacte 

ambiental durant la construcció degut a les grans penínsules  les seves altres puntuacions 

son prou bones. Destacant en l’àmbit econòmic ja que és el pont més barat. 

El segueix amb una lleugera diferencia l’alternativa 2, que es la més singular però la seva 

construcció en rotació la fa puntuar baix en temes mediambientals. El seu preu i que no 

encaixi amb l’entorn son les causes de la seva posició. 

En penúltim lloc tenim l’opció 0.Això es degut al seu preu o a la seva ineficiència 
estructural en l’entorn estudiat. Encara que era una estructura singular que un cop 

construïda era bastant respectuosa amb l’entorn. 

I l’ultima opció és l’opció 3. Això és degut al seu elevat cost, el seu impacte sobre el medi 

ambient tant en construcció i com duran la seva vida útil. I encara que quedava 

perfectament emmarcat entre els ponts ja existents a la zona el seu aspecte era molt poc 

singular. 

 

Per fer l’anàlisi de sensibilitat em optat per augmentar el pes de la part econòmica i 

estètica. Podem veure com totes les notes han augmentat, però la que ho ha fet en major 

mesura es l’alternativa 4. Aquests canvis no han modificat la solució del problema y ens 

indican que els pesos no estan descompensats 
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7. Annex 1 
 

  En aquest annex presentarem unes taules amb la previsió del cost de les diferents opcions. 

1. Opció 1 

Construcció de l’obra principal: Materials 

 Formigó Acero  

 HA-30 HA-50 Barres passives Pretesat Cables Recolzaments 

Longitud 325,13 156  40,52 3639,52 8 

Secció 15,55 5,25  0,03 0,0177  

Metres Cúbics 5055,39 819  1,37 64,32  

Longitud 65      

Secció 7,5      

Metres Cúbics 487,5      

Longitud 1      

Secció 136,5      

Metres Cúbics 2022,16      

Longitud 2288      

Secció 1,2      

Metres Cúbics 2745,6      

       

M.C Totals 10310,61 819,00 667,78 1,37 64,32 8,00 

Preu Unitat 91,43 109,42 7722 19734 85800 3500 

PREU PARTIDA 942.698,97 € 89.614,98 € 5.156.570,36 € 26.939,25 € 5.518.280,82 € 28.000,00 € 
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Construcció de l’obra principal: Mètodes auxiliars 

 Gats Cintra Encofrats Carro d’avanç Pilons 

Numero 6,00   4,00  

Longitud  94,00 94,00  3120,00 

Altura  10,00   1,77 

Profunditat  5,00 5,00   

Metres Cúbics  4700,00   5513,50 

Metres Quadrats   470,00   

      

Unitats 6,00 4700,00 470,00 4,00 3120,00 
Preu Unitat 1.200,00 € 6,60 € 23,10 € 150.000,00 € 385,00 € 
PREU PARTIDA 7.200,00 € 31.020,00 € 10.857,00 € 600.000,00 € 1.201.200,00 € 

Construcció de les obres auxiliars: 

 
Penínsules 

 
Escullera Runa 

Longitud 283,39 
 

Secció 11,15 10025,97 

Profunditat 
 

4 

Metres Cúbics 3160,08 40103,87 

   
M.C Totals 3160,08 40103,87 

Preu Unitat 30 3,67 

PREU PARTIDA 94.802,34 € 147.181,19 € 
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Manteniment: 

 Revisió de cables Control de cables Revisió dels recolzaments 

    

Número 88 88 8 

    

Unitats 20,00 18,00 8,00 

Preu Unitat 3000 4000 6000 

PREU PARTIDA 60.000,00 € 72.000,00 € 48.000,00 € 
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2. Opció 2 
 

Construcció de l’obra principal: Materials 

 Formigó Acero  

 HA-30 HA-40 HA-50 Barres Passives Cables Estructural Recolzaments 

Longitud 108,91 216,22 101,2  1943,12 0,02 20 

Secció 43,56 43,56 3,51  0,015 311,74  

Metres Cúbics 4744,15 9418,61 355,62  29,91 6,23  

Longitud 450,00       

Secció 10,55       

Metres Cúbics 4747,5       

Longitud 1       

Secció 117,81       

Metres Cúbics 1944       

        

M.C Totals 11435,65 9418,61 355,62 1272,59 29,91 6,23 20,00 

Preu Unitat 91,43 100,18 109,42 7722 78000 26520 3200 

PREU PARTIDA 1.045.561,69 € 943.556,16 € 38.911,59 € 9.826.960,28 € 2.333.136,66 € 165.349,44 € 64.000,00 € 
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Construcció de l’obra principal: Mètodes auxiliars 

 Cintra Encofrats Pilotes 

Longitud 100,4 100,4 5380 

Altura 10  1,13 

Profunditat 32,00 54,00 6084,63 

Metres Cúbics 32128   

Metres  5421,6  

    

M.C Totals 32128,00 5421,60 5380,00 

Preu Unitat 6,6 28 325 

PREU PARTIDA 212.044,80 € 151.804,80 € 1.748.500,00 € 

Construcció de les obres auxiliars: 

 Carril de Girat Dipòsit Penínsules 

 Talús Carril Neoprens Gats  Escullera Runa 

Longitud 169,96 169,96    515,16  

Secció 168     14,1335 15455,06 

Profunditat  10     4,3 

Metres Cúbics 28552,56     7281,05 66456,76 

Número   6 2 2   

Metres  1699,56      

        

M.C Totals 28552,56 1699,56 6,00 2,00 2,00 7281,05 66456,76 

Preu Unitat 6 11,97 3800 45000 5000 30 3,67 

PREU PARTIDA 171.315,39 € 20.343,70 € 22.800,00 € 90.000,00 € 10.000,00 € 218.431,41 € 243.896,32 € 
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Manteniment: 

 Revisió de cables Control de cables Revisió recolzaments 

    

Número                20 18                                        12 

    

Unitats 20,00 18,00 12,00 

Preu Unitat 3000 4000 6000 

PREU PARTIDA 60.000,00 € 72.000,00 € 48.000,00 € 
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3. Opció 3 
 

Construcció de l’obra principal: Materials 

 

 Formigó Acero  

 HA-30 HA-40 Barres Pretesat Recolzaments 

Longitud 325 325  32,8 32 

Secció 5,73 14,71  3,08  

Metres Cúbics 1861,99 4779,13  101,13  

Longitud 240,00   302,20  

Secció 9,2   1,167  

Metres Cúbics 2208   352,43  

Longitud 30     

Secció 53,69     

Metres Cúbics 1610,7     

Longitud      

Secció      

Metres Cúbics      

      

M.C Totals 5680,69 4779,13 418,39 453,56 32,00 

Preu Unitat 91,43 € 100,18 € 7.722,00 € 19.734,00 € 3.200,00 € 

PREU PARTIDA 519.385,49 € 478.772,74 € 3.230.827,66 € 8.950.545,82 € 102.400,00 € 
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Construcció de l’obra principal: Mètodes auxiliars 

 Pic de Llançament Gats Encofrats Pilotes 

Numero  10   

Longitud 34,2  30 4320 

Altura    1,13 

Profunditat   24,80 4885,80 

Metres Cúbics     

Metres   744  

     

M.C Totals 34,20 10,00 744,00 4320,00 

Preu Unitat 7.560,00 € 1.500,00 € 40,00 € 325,00 € 

PREU PARTIDA 258.552,00 € 15.000,00 € 29.760,00 € 1.404.000,00 € 

Construcció de les obres auxiliars: 

 Penínsules Parc d’Empenta 

 Escullera Runa Obra Civil Gats 

Longitud 777,83    

Secció 44,60 35960,12   

Profunditat  4,3   

Metres Cúbics 34694,44 154628,50   

Número   1 3 

     

M.C Totals 34694,44 154628,50 0,35 3,00 

Preu Unitat 30 € 3,67 € 29.760,00 € 12.000,00 € 

PREU PARTIDA 1.040.833,09 € 567.486,61 € 10.416,00 € 36.000,00 € 
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Manteniment: 

 

 Revisió de Pretesat Revisió recolzaments 

   

Número 8 12 

   

Unitats 8,00 12,00 

Preu Unitat 7.500 € 6.000 € 

PREU PARTIDA 60.000,00 € 48.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A3 Estudi d’Alternatives 

22 
 

 

 

4. Opció 4 

 

Construcció de l’obra principal: Materials 

 

 Formigó Acero  

 HA-30 Barres Pretesat Estructural Estructural Conformat Recolzaments 

Longitud 325  80 1300 4974,67 24 

Secció 6,7  0,05 0,0113 0,0016  

Metres Cúbics 2177,5  4 14,69 7,96  

Longitud 160,00   706,27 650,00  

Secció 11,15   0,02 0,40  

Metres Cúbics 1784,64   15,20 263,12  

Longitud 24      

Secció 53,69      

Metres Cúbics 1288,56      

       

M.C Totals 5250,70 315,04 4,00 29,89 271,08 24,00 

Preu Unitat 91,43 € 7.722,00 € 19.734,00 € 25.350,00 € 26.910,00 € 3.200,00 € 

PREU PARTIDA 480.071,50 € 2.432.754,32 € 78.936,00 € 757.686,66 € 7.294.748,45 € 76.800,00 € 
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Construcció de l’obra principal: Mètodes auxiliars 

 Torre d’Hissat Pilotes 

Numero 1  

Longitud  2400 

Altura  1,5393804 

Profunditat  3694,512961 

Metres Cúbics   

Metres   

   

M.C Totals 1,00 2400,00 

Preu Unitat 50.000,00 € 325,00 € 

PREU PARTIDA 50.000,00 € 780.000,00 € 

Construcció de les obres auxiliars: 

 Penínsules Parc 

 Escullera Runa Obra Civil Gats 

Longitud 650,66 
 

  

Secció 44,60 22567,25   

Profunditat 

 
4,3   

Metres Cúbics 29021,97 97039,19   

Número   1 2 

     

M.C Totals 29021,97 97039,19 1,00 2,00 

Preu Unitat 30,00 € 3,67 € 22.356,00 € 8.000,00 € 

PREU PARTIDA 870.659,03 € 356.133,84 € 22.356,00 € 16.000,00 € 
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Manteniment: 

 

 Revisió de Pretesat Revisió dels recolzaments 

   

Número 10 12 

   

Unitats 10 12,00 

Preu Unitat 3000 € 5.500 € 

PREU PARTIDA 30.000,00 € 44.000,00 € 
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8. Annex 2 
En aquest annex podem trobar els plànols bàsics de les diferents alternatives i son  la base del seu predimensionament. Podem veure una planta i un alçat del 

pont acotats. Un alçat amb la riba i la llera del pont i els detalls de les cimentacions i del taulell. 
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1. Cartografia 
 

 

L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada amb 

motiu de l'elaboració d’aquest Projecte Constructiu 

Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 

projecte, s’ha emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 cedits per Gestió 

d’Infraestructures, S.A. 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’han utilitzat els fulls corresponents al Mapa 

Topogràfic Nacional que s’enumeren tot seguit: 

• 420  Sant Boi de Llobregat. 

• 421  Barcelona 

• 448 Gavà. 

• 448c Gavà (b). 

Respecte la a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls propietat de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya, que tot seguit s’enumeren: 

• 287x129 El Prat de Llobregat. 

• 287x130 Aeroport de Barcelona. 

• 288x129 Zona Franca. 

• 288x130 Estany de la Ricarda. 

 

Aquesta cartografia però no presenta l’escala adequada i necessària per redactar 

correctament el present Projecte. Per aquest motiu, s’ha recorregut a la cartografia a 

escala 1:1.000 proporcionada igualment per Gestió d’Infraestructures, S.A. Aquesta 

cartografia, s’ha obtingut mitjançant la restitució de fotogrames corresponents a un vol 

realitzat a l’Octubre del 2001. 

Tot seguit s’adjunta la memòria del recolzament del vol.  
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2. Topografia 
 

Tot i que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris 

per a la definició del Projecte, per ajustar correctament el traçat i amidaments a les zones 

d’entroncament amb vials existents, s’ha decidit utilitzar els següents estudis: 

• Aixecament topogràfic realitzat a l’Abril del 2004 amb motiu de la 

redacció de l’Estudi Informatiu EI-NB-03114. 

• Aixecament taquimètric realitzat el Març del 2006 a escala 1:500 de 

la zona on s’ubicarà la nova carretera i que s’ha modificat respecte l’any 

2.004. Bàsicament es centra en completar el taquimètric en la zona de la 

nova llera del riu Llobregat i el nou accés al Polígon Pratenc des de la Zona 

Franca construït amb motiu del desviament del riu. 

 

Aquest taquimètric dóna especial importància la representació dels següents elements i 

va ser realitzat expressament pel Projecte “Millora general. Nova carretera. Vial Port- 

Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: El Prat de 

Llobregat”: 

o Línies blanques i límits d’asfalt dels vials actuals. 

o Drenatge existent. 

o Serveis, aeris i soterrats, que poden ser afectats per les obres. 

o Senyals de trànsit. 

o Mobiliari urbà. 

Tot seguit s’adjunta la memòria corresponent als treballs topogràfics desenvolupats amb 

motiu de la redacció del Projecte executat. 
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1. Geologia. 

1.1 Introducció, objectius i treballs efectuats 

1.1.1 Introducció 

 

Al Terme Municipal de El Prat de Llobregat, província de Barcelona, s’estan realitzant els 

estudis previs a la millora general consistent en la construcció d’un vial entre la rotonda 

amb la carretera de la platja i al ZAL del Port, Carrer A. Aquest tram està previst executar 

dins de l’àmbit de la nova carretera que servirà de nexe entre l’Aeroport i el Port. 

La zona d'estudi es localitza des del punt de vista geològic en la plana al·luvial del riu 

Llobregat que recobreixen substrats rocosos del període Terciari. Concretament en l'àrea 

d'estudi s'afectaran dipòsits al·luvials (terrasses del Llobregat). Així mateix a causa de la 

construcció d'infraestructures existeixen rebliments antròpics amb gruixos variables, en 

ocasions compactats (terraplens d'infraestructures existents), i sense compactar associats 

a abocaments incontrolats. Hidrogeològicament el substrat Miocè es comporta de forma 

impermeable fent de barrera inferior a l'aqüífer associat a les graves i sorres del riu 

Llobregat. 

La zona d’anàlisi s'emplaça en la desembocadura del Llobregat, aquesta superfície 

coincideix amb el denominat Pla de Barcelona. 

 

1.1.2 Objectius 

El present informe té com a objectiu descriure i analitzar les característiques geològiques 

i paràmetres geotècnics dels sòls i formacions geològiques als emplaçaments dels estreps 

que sostindran els terraplens del viaducte previst executar que travessarà el riu 

Llobregat. L’estudi inclou les dades, recomanacions i conclusions geotècniques 

necessàries per a l’execució de les estructures esmentades. 

L’estudi geotècnic dels estreps inclou, bàsicament, els següents aspectes: 

� Característiques geològiques generals i particulars de l’emplaçament. 

� Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions 

diferenciades. 

� Estimació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació 

de les estructures previstes. 
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La zona del projecte està emplaçada, des del punt de vista geològic, sobre els dipòsits 

quaternaris d'origen deltaic formats en la desembocadura del riu Llobregat, que, després 

de travessar la serralada Costanera Catalana, entra en la depressió litoral o plataforma 

costanera. Aquests dipòsits deltàics de gruix variable ( de 75 a 100 m.), es disposen sobre 

el basament Pliocè, i en ells apareixen materials corresponents a molt variats ambients 

sedimentaris (característica comuna dels dipòsits de delta): de tipus fluvial (sorres i 

graves ben rodades), materials de terrasses fluvials antigues enterrades pels al·luvions 

més moderns, i sediments d'influència litoral. 

Seguidament es resumeixen els treballs efectuats per a caracteritzar els materials en 

l'àrea d'estudi: 

Els treballs de camp s’han dut a terme durant el mes d’Abril del 2013, i han consistit en 

una observació detallada de superfície de tota la zona d’influència de l’estudi. Aquests 

treballs de camp han inclòs una campanya d’investigacions “in situ”, consistents en la 

realització de 2 sondeigs a rotació (S-1 i S-2) amb extracció contínua de testimoni, a les 

proximitats dels estreps, que han assolit profunditats màximes d’estudi de 60,0 i 54.22 m 

respectivament. A més s’han dut a terme dos penetrómetres dinàmics tipus Borros (P-1 i 

P-2) per a l’estudi dels murs que sostindran els terraplens del trasdos dels estreps. Els 

penetrómetres han assolit fondàries màximes d’estudi de 20.0 i 16.0 m respectivament. 

Aquesta campanya s'ha d'englobar coordinadament amb la cartografia geotècnica de 

detall en la qual han de quedar reflectides totes les observacions realitzades tant de 

superfície com en les investigacions anteriorment descrites. Es prestarà especial atenció a 

la presència de zones inestables, sòls tous, punts de drenatge deficient, presència de 

rebliments antròpics, etc. 
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1.1.3.1 Campanya de sondeigs 

 

Per a l’execució dels sondeigs s’ha utilitzat una sonda TP-50 muntada sobre camió. A 

l’interior dels sondeigs s’han realitzat un total de 28 assaigs SPT i s’han extret 16 mostres 

inalterades.  

A la següent taula s’adjunta un resum del mostratge extret a cadascun dels sondeigs: 

 

Assaig 
Profunditat 

(m) 
Mostres 

Colpeig 

N30 

Material 

S-1 60.0 

SPT-1 (3.0-3.6 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-2 (5.4-6.0 m) 15 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (8.0-8.6 m) 19 Sorres fines (Q1) 

MI-1 (10.5-11.1m) 6 Sorres fines (Q1) 

MI-2 (13.0-13.6 m) 11 Sorres fines (Q1) 

SPT-4 (15.5-16.1 m) 8 Sorres fines (Q1) 

SPT-5 (18.0-18.6 m) 26 Sorres fines (Q1) 

MI-3 (21.0-21.6 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-6 (23.4-24.0 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-4 (26.0-26.6 m) 12 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-7(28.5-29.1 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

MI-5 (31.0-31.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-8 (33.0-33.6 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-6 (36.0-36.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-9 (38.4-39.0 m) 4 Argiles llimoses (Q2) 

MI-7 (41.0-41.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-10 (43.5-44.1 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

MI-8 (46.0-46.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-11 (48.5-49.1 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 
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MI-9 (51.0-51.6 m) 22 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-12 (53.4-54.0 m) 48 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-13 (56.4-57.0 m) 36 Graves sorrenques (Q4) 

SPT-14 (59.4-60.0 m) 58 Graves sorrenques (Q4) 

S-2 54.22 

SPT-1 (2.4-3.0 m) 13 Sorres fines (Q1) 

SPT-2 (5.0-5.6 m) 4 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (7.5-8.1 m) 13 Sorres fines (Q1) 

MI-1 (10.0-10.6 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (12.5-13.1 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-4 (15.0-15.6 m) 30 Sorres fines (Q1) 

SPT-5 (18.0-18.6 m) 6 Sorres fines (Q1) 

SPT-7 (21.0-21.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

MI-2 (23.4-24.0 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-8 (26.0-26.6 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-3 (28.5-29.1 m) 15 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-9 (31.0-31.6 m) 29 Argiles llimoses (Q2) 

MI-4 (33.5-34.1 m) 17 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-10 (36.0-36.6 m) 9 Argiles llimoses (Q2) 

MI-5 (38.4-39.0 m) 14 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-11 (41.0-41.6 m) 5 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-12 (46.0-46.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

MI-7 (48.5-49.1 m) 31 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-13 (51.0-51.6 m) 49 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-14 (54.0-54.22 m) R Graves sorrenques (Q4) 
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1.1.3.2.  Campanya de penetròmetres tipus Borros. 

 

Per a les proves de penetració dinàmica tipus “Borros”, s’ha utilitzat un penetròmetre 

muntat sobre xassís mòbil (carret manual). Durant l’assaig es registra el nombre de cops 

necessaris per clavar una varilla un tram de 20 cm. Aquesta dada N20 es considera rebuig 

si supera el valor de 100. 

S’han realitzat un total de 2 penetròmetres dinàmics tipus “Borros” un dels quals ha 

arribat a la màxima fondària d’estudi prevista (20.0 m) i l’altre a donat rebuig a 16.0 m. A 

continuació es presenta un quadre resum amb la profunditat assolida: 

 

Assaig PROFUNDITAT (m) 

Penetròmetre P-1 16 

Penetròmetre P-2 20 

 

Complementàriament al exhaustiu reconeixement superficial de camp que ha permès 

caracteritzar la Geologia existent al sector objecte del Projecte així com elaborar la 

cartografia geològica, s’ha efectuat una campanya d’investigació al llarg de la traça que 

ha consistit en la realització d’un sondeig, tres assaigs de penetració dinàmica i cinc cales 

mitjançant màquina retroexcavadora.  

El sondeig, de nomenclatura S-1 i de 35 m de profunditat, a continuació es presenta un 

quadre on es relacionen els resultats obtinguts als diferents assaigs SPT efectuats: 

SONDEIG PROFUNDITAT (m) Nspt Materials 

S-1 

3.00 – 3.60 4 
Llim de consistència tova ML.(0.0-3.0m.). 

Llim amb quelcom de sorra ML.(3.0-6.0 m.). 

6.00 – 6.60 14 Sorra amb forca llim. SM (6.0-7.8 m.). 

9.00 – 9.60 17 Sorra amb quelcom de llims SP.(7.8-9.6 m.). 

12.00 – 12.60 32 Sorra amb quelcom de llim (SM-SP) (9.6-

17.4 m.). 

Argila negra, CL (17.4-17.6 m.) 
15.00 – 15.60 24 

18.00 – 18.60 53 Sorra amb quelcom de llims SP.(17.6-24.6 

m.). 

Argila de consistència tova-molt tova ML 

(24.6-25.5 m.) 

21.00 – 21.60 70 

24.00 – 24.60 60 

27.00 – 27.60 72 Sorra amb forca de llim (SM). (25.5-27.6 m.) 

30.00 – 30.60 17 
Llim de consistència tova-molt tova (ML) 

(27.9-35 m.) 
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Complementàriament a la realització del sondeig s’han efectuat un assaigs de penetració 

dinàmica tipus Borros, on la seva nomenclatura així com la profunditat d’investigació 

assolida, i el tram i PK corresponent es relaciona a continuació: 

 

PENETRACIÓ 

DINÁMICA 
PROFUNDITAT (m) 

PD-1 20 

 

A continuació s’aporta un quadre on es relaciona la nomenclatura de les dues cales 

efectuades així com la profunditat d’investigació assolida, i el tram i PK corresponent: 

 

CALA PROFUNDITAT (m) 

C-2 3.5 

C-3 3.9 
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1.2 Descripció geològica de la zona del Projecte i el seu entorn. 

1.2.1 Marc geològic regional 

Des del punt de vista geològic, l’entorn de Barcelona es situa en el context extensiu que 

afectà els temps neògens del marge occidental del mar Català-balear. Aquest procés 

tectònic implica una presència d’una sèrie de falles normals aproximadament paral·leles 

a la línia de costa, que delimita un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semi-fosses 

tectòniques) junt a altres elevats (horts). 

De forma esquemàtica, els materials més antics són els que afloren a la Serralada Litoral, 

és a dir, a Collserola, on apareixen roques sedimentàries paleozoiques, principalment 

pissarres i en menor grau gresos, calcàries i conglomerats entre altres, més o menys 

afectats pel metamorfisme de contacte associat als granit que afloren al peu de la 

muntanya. 

En direcció al mar, a l’àrea metropolitana de Barcelona, les roques paleozoiques queden 

recobertes per sediments terciaris, representats per margues i gresos marins del bloc de 

Montjuïc, d’edat miocena, i per margues argiloses i gresos pliocens. 

A la zona de peudemont de Barcelona, gran part dels sediments citats queden recoberts 

discordantment per dipòsits d’origen col·luvial d’edat pleistocena (Quaternari Antic). 

Son bàsicament argiles, llims i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència 

de tres nivells coneguda com el Tricicle de la plana de Barcelona. 

En concret, la zona d’estudi es localitza situada sobre dipòsits del delta del riu Llobregat. 

Aquest està constituït principalment per alternances de nivells granulars i cohesius 

quaternaris recents, que presenten en conjunt unes característiques geotècniques 

relativament desfavorables i recobreixen el substrat terciari format de margues argiloses. 

 

1.2.2 Característiques litològiques 

Els materials que afloren a l’emplaçament del viaducte previst corresponen, segons els 

dos sondeigs realitzats, a sòls quaternaris de l’Holocè i del Pleistocè. Superposats a 

aquests materials naturals es disposen terres de reompliment. D’aquesta manera les 

unitats litològiques diferenciades són les següents: 

1. Terres de reompliment (R) 

2. Sòls quaternaris al·luvials (Q) 

a. Sorres fines (Aqüífer superior) (Q1) 

b. Argiles llimoses grises (Falca Intermitja) (Q2) 

c. Sorres llimoses y graves sorrenques (Aqüífer inferior) (Q3 i Q4) 

 

A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 
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1.2.2.1 Terres de reompliment (R) 

Es tracta d’un dipòsit format de llims sorrencs marrons amb restes d’arrels i de terra 

vegetal remoguda per l’activitat agrícola duta a terme durant anys. L’espessor d’aquest 

dipòsit és d’uns tres metres i es detecta a gran part de la zona d’estudi. 

Per altra banda, es destacable també la presència de restes d’antigues infraestructures 

com vials fora de servei, murs. 

1.2.2.2 Dipòsits Quaternaris (Q) 

Concretament es correspon aquests dipòsits amb els denominats Dipòsits Deltaics: estan 

constituïts per una sèrie dipòsits fluvials, deltaics i marins de gran complexitat, degut en 

part als canvis laterals de feixes que es produeixen en la zona de desembocadura del riu. 

Dintre dels dipòsits deltaics es diferencien les següents unitats: 

Arenes litorals: Són sorres mitges, ben classificades. El seu espessor sol ser inferior als 5 

m. 

Fangs deltaics: Sediments llimosos que es troben amb laminació fina o molt bioturbats, 

contenen restes vegetals i hidrocarburs. 

Sorres i graves relictes: Sediments detrítics gruixuts, poden estar cobertes per un prim 

nivell de sediments fins. En les zones del delta, els materials quaternaris es troben apilats 

generalment sobre el pliocè. El contacte entre ambdós és una superfície erosiva. 

Sorres fines (Q1) 

Queden emmarcats en aquest nivell els dipòsits sorrencs més superficials, detectats en 

els dos sondeigs per sota les terres de reompliment (R), i fins a una fondària que oscil·la 

entre 18.5 i 21.0 m segons els sondeigs realitzats. 

Aquests dipòsits estan formats principalment per sorres fines amb un contingut baix en 

fracció argilosa i alguna grava. Intercalats apareixen horitzons argilosos amb gruixos 

compresos entre 0.2 i 1.2 m. En les següents imatges s’observa l’aspecte de les sorres en 

qüestió: 
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Les sorres d’aquesta unitat presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen 

l’anomenat aqüífer superior del Llobregat el nivell freàtic del qual es detecta a uns 2-3 m 

de fondària respecte la cota d’execució dels sondeigs. 

Argiles llimoses grises (Q2) 

Aquest nivell es troba situat entre les sorres fines del aqüífer superior i les sorres llimoses 

y graves sorrenques de l’aqüífer inferior. Es tracta d’argiles llimoses de color gris, molt 

coherents, que presenten un espessor d’uns 32 m. Aquesta unitat s’anomena també falca 

intermitja perquè es tracta de materials impermeables que separen els dos aqüífers 

(superior i inferior) existents en el delta del Llobregat. 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les argiles llimoses en qüestió: 

 

Intercalat entre les argiles llimoses apareixen nivells de sorres fines, que en alguns trams 

són llimoses, amb espessors de 1.0 -1.5 metres. 

Sorres llimoses (Q3) 

Es detecten a partir de fondàries que oscil·len entre 46.5 i 49.8 m de profunditat (segons 

sondeig) i presenten un espessor d’uns 6.5 m. Són sorres fines amb un percentatge baix 

en matriu argilosa i abundants restes de pectínids. Es tracta d’una unitat litològica 

homogènia en quant a composició ja que al llarg dels sondeigs no s’observen variacions 

en la seva granulometria. 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les sorres llimoses en qüestió: 
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Les sorres d’aquesta unitat presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen 

l’anomenat aqüífer inferior del Llobregat. 

Graves sorrenques (Q4) 

Es detecten a partir de 53.2-56.2 m de profunditat i fins al final dels sondeigs, a 60 m. Es 

tracta de graves i gravetes subarrodonides de litologia diversa envoltades d’una matriu 

sorrenca mitja-grollera de coloració grisa. La composició d’aquests materials es 

homogènia ja que al llarg dels sondeigs no s’observen variacions en la seva 

granulometria. 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les graves sorrenques: 

 

 

 
 

 

 

Les graves sorrenques d’aquesta unitat junt amb les sorres llimoses abans descrites 

presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen l’anomenat aqüífer inferior del 

Llobregat. 
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1.2.3 Tectònica 

 

En aquest apartat es descriuen els trets estructurals i tectònics més significatius de l'àrea 

d'estudi. Barcelona se situa geològicament en el marc extensiu que afecta des de temps 

neògens el marge occidental del mar Catalano-Balear. Aquest procés tectònic implica la 

presència d'una sèrie de falles normals, aproximadament paral·leles a la línia de costa, 

que delimiten un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semifosas tectòniques), entre uns 

altres comparativament elevats (horsts). 

Pel que refereix a les unitats litològiques, de manera molt esquemàtica i centrant-nos en 

la zona que ens ocupa, a causa de l'enfonsament del substrat, les roques paleozoiques 

queden recobertes per sediments terciaris, representats per les margues i gresos marins 

del bloc de Montjuïc, i per les margues i sorres marines pliocenes. A continuació 

s'adjunten esquemes geològics i geoestructurales de l'àrea d'estudi. 

 

Esquema 1: Esquema estructural i geològic de la zona d’estudi 
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Observant l’esquema de la zona d’estudi es conclou que el sector objecte del Projecte es 

situa geològicament en el context extensiu que afecta des del Neogen el marge 

occidental del mar Catalano-balear 

1.2.4. Geomorfologia 

La zona de projecte es situa al delta del Llobregat. Aquesta àrea es caracteritza 

principalment per presentar una geomorfologia fluvial modelada per la dinàmica al·luvial 

del riu Llobregat. El relleu de la zona es en general pla i el substrat terciari es troba 

recobert pels sediments al·luvials dipositats del Llobregat els quals presenten gruixos 

superiors als 60 m. 

 

1.2.5.1. Hidrogeologia general de la regió 

La xarxa hidrogràfica principal de la zona és el Llobregat amb la seva important plana 

deltaica, la plana està creuada per una xarxa hidrològica menor: els torrents o rieres. 

El sistema hidrogeològic de l'àrea d'estudi és la seu de nombrosos aqüífers, algun d'ells 

molt important, tant des del punt de vista del subministrament d'aigua, com també pels 

problemes hidrològics i geotècnics que planteja la seva presència. 

Les graves profundes que formen la base del delta del Llobregat, i també la capa de sorres 

superiors, constitueixen dos aqüífers molt importants, amb un volum 

d'emmagatzematge notable, i una permeabilitat i transmisivitat també molt elevades. 

En general, es poden diferenciar dos aqüífers, que, aigües dalt dels deltes, on el tascó 

d'argiles i llims del prodelta desapareix, s'unifiquen en un sol. 

L'aqüífer superior és en general de tipus lliure, si bé de vegades les argiles superficials 

poden causar un efecte de confinament. D'altra banda, l'aqüífer profund és de tipus 

captiu, confinat pel aqüitard relatiu de les argiles ja citades del tascó intermedi. 

 

1.2.5.5. Procés constructiu de les fonamentacions tenint en compte el nivell freàtic. 

Durant el procés constructiu dels fonaments del pont, piles i estreps, per tal de 

minimitzar el risc de contacte entre l’aigua del riu (amb intrusió marina) amb l’aigua de 

l’aqüífer superficial, es generaran recintes estancs mitjançant palplanxes i bombeigs 

interiors al mateix reduint el nivell d’aigua solament fins al nivell de la fonamentació, en 

aquest cas al a la cota inferior dels enceps. 

El procés constructiu es detalla a continuació: 

1. Execució de l’ataguia provisional pel desviament local del curs del riu al voltant 

de la zona on s’executarà la fonamentació. 
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2. Realització de la plataforma provisional per a l’emplaçament de la maquinària 

d’execució dels pilons. 

3. Execució dels pilons. 

4. Execució del recinte estanc al voltant de la zona de la fonamentació mitjançant 

l’ús de palplanxes 

5. Instal·lació de la xarxa de bombeig interna al recinte estanc, amb extracció 

d’aigua únicament fins a la cota inferior de l’encepat. 

6. Excavació i demolició de l’excedent dels caps dels pilons 

7. Execució de l’encepat 

8. Execució de les proteccions d’escullera. 

9. Restauració de la part de llera ocupada suprimint l’ataguia provisional. 

 

1.3. Jaciments, pedreres i préstecs 

1.3.1 Introducció 

En aquest apartat s’inclou la localització de les pedreres, jaciments i llocs de préstec de 

materials emprats en la construcció de la obra. 

1.3.2.  Descripció de les pedreres recollides en l’àrea d’estudi: 

Les pedreres han estat nombroses en l'àrea cartografiada, i d'elles s'ha extret roca que ha 

estat utilitzada freqüentment com material de construcció. 

En l'entorn estudiat s'han inventariat pedreres que exploten calcàries dels Serrats de la 

Rovira. Cal destacar les pedreres de calcàries que exploten els pujols triàsics de Badalona 

i la del Turó de Montcada.  

1.3.3. Pedreres 

Entre les zones més pròximes reconegudes en l'estudi s'han localitzat àrees actualment 

en explotació en diverses localitats, les quals es reflecteixen en la taula resum adjunta en 

l'apartat corresponent.  

S'han estudiat en les proximitats del traçat diverses pedreres en plena activitat i amb 

reserves suficients per a les necessitats de l'obra. 
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1.3.4. Proposta d’utilització de jaciments i pedreres 

En un principi totes les pedreres assenyalades en aquest estudi seran susceptibles de ser 

utilitzades com font de material.  

Es recorrerà a la pedrera FOJ, S.A, a 20 Km. de la traça que explota material calcari i 

disposa de les reserves necessàries per a l'obra.  
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1.3.5. Proposta de pedreres 
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1.3.6.  Plantes de Formigó: 

 

A continuació, es resumeixen les plantes de formigó properes a la traça d'estudi: 

 

Nº Planta de 
Formigó. 

Municipi Empresa Telèfon 

P-1 
Barcelona (Zona Franca) 

PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2 
S.A. 

393367362 

P-2 Castellbisbal (Barcelona) MAVIKE 937448445 
P-3 El Prat de Llobregat HORMIGONES UNILAND, S.L. 933771050 
P-4 Sant Just Desvern HORMICEMEX, S.A. 933711698 
P-5 Barcelona (Zona Franca) READYMIX ASLAND, S.A. 932641600 
P-6 Barcelona (Zona Franca) HANSON HISPANIA,S.A. 933351150 
P-7 Sant Boi de Llobregat. BETON CATALÁN, S.A 936401179 
P-8 Abrera (Barcelona) FORMIGONS i ÁRIDS  937772946 

 

1.3.7.  Plantes d’Aglomerat Asfàltic: 

 

A continuació es resumeixen les plantes d'aglomerat asfàltic properes a la traça d'estudi: 

Municipi Empresa 
Direcció 

Telèfon 

Cerdanyola del Vallés PAVIBAR,S.L. Ctra. Bellaterra, Km.1.3 936929011 

Ripollet FIRMES TÉCNICOS, S.A. 
Ctra. Santiga, Km. 16 

935809471 

Sant Boi de Llobregat. PANASFALTO 
C/Dr Joseph Castells,1 

936407200 

 

1.4. Caracterització general geotècnica dels sòls i roques i paràmetres 

de càlcul. 

En aquest Apartat es pretén donar una visió general de les condicions del subsòl 

existents des del punt de vista geotècnic. 

Com s'ha indicat el traçat d'estudi discorre en la seva totalitat sobre els dipòsits 

quaternaris recents que constitueixen la plana al·luvial del riu Llobregat i el delta.A 

efectes pràctics i de caracterització geotècnica dels materials, s'ha estimat convenient 

agrupar les diferents unitats geològiques que presenten un comportament geotècnic 

similar, les característiques del qual es descriuen a continuació: 

Dels reconeixements de camp i de les mostres analitzades s’han diferenciat 5 unitats 

litològiques a caracteritzar: 

1. Terres de reompliment (R) 
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2. Sorres fines (Aqüífer superior) (Q1) 

3. Argiles llimoses grises (Falca Intermitja) (Q2) 

4. Sorres llimoses (Aqüífer inferior) (Q3) 

5. Graves sorrenques (Aqüífer inferior) (Q4) 

 

1.4.1. Terres de reompliment (R) 

Les terres de reompliment es troben a l’emplaçament dels sondeigs i dels penetrómetres 

efectuats amb espessors de l’ordre de 3 m. Es tracta de llims sorrencs amb nombroses 

restes d’arrels i matèria vegetal provinent de l’activitat agrícola existent. 

Es poden estimar els següents paràmetres geotècnics pel nivell de rebliment: 

γap (T/m3) Ф (º) C (Kg/cm2) 

1,7 24 0,1 

 

1.4.2. Sorres fines (Aqüífer Superior) (Q1) 

Es tracta de sorres fines amb indicis de gravetes detectats a tots els treballs de camp 

realitzats per sota de les terres de reompliment. S’ha comprovat una potència d’aquesta 

unitat d’uns 16 m. Les sorres d’aquesta unitat tenen una coloració marró que en fondària 

passa a gris i presenten petites intercalacions de nivells argilosos d’uns 20-30 cm de 

gruix.  

El mòdul elàstic de càlcul adoptat és de 1200 T/m2. 

A mode de resum els paràmetres resistents de les sorres fines són els següents: 

 

γap (T/m3) E (Kg/cm2) Ф (º) C (Kg/cm2) 

1,9 120 32 0.05 

 

1.4.3. Argiles llimoses grises (Falca Intermija) (Q2) 

Les argiles llimoses grises formen la falca intermitja del Llobregat que separa els dos 

aqüífers existents. Es tracta d’argiles grises de consistència tova i amb intercalacions de 

sorres fines que poden arribar a tenir gruixos de fins a 2.0 m. En conjunt aquest dipòsit té 

uns 31 m d’espessor i té un caràcter impermeable. 
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A efectes de càlcul s’adopten els següents paràmetres resistents per a les argiles d’aquesta 

unitat: 

 

γap (T/m3) qu (Kg/cm2) Cu (Kg/cm2) Cc Cs 

1,95 0.6 0.3 0.175 0.022 

 

1.4.4. Sorres llimoses (Aqüífer Inferior) (Q3) 

Les sorres d’aquesta unitat són fines i amb un percentatge moderat amb fracció llimosa-

argilosa. Presenten una coloració gris fosc i restes de pectínids al sostre que tendeixen a 

desaparèixer cap a la base. Les sorres llimoses de l’aqüífer inferior es detecten a partir 

d’uns 50 m de fondària i presenten un espessor de 6.5 m aproximadament. Es tracta 

d’una unitat força homogènia ja que de les observacions de les mostres extretes dels 

sondeigs no es detecten intercalacions argiloses ni variacions en la composició 

granulomètrica d’importància. 

A efectes de càlcul s’adopten els valors següents: 

 

γAP (T/m3) γS (T/m3) Ф (º) C (Kg/cm2) E (T/m2) 

2.08 1.63 40 0.3 2500 

 

L’angle de fregament de càlcul a adoptar és de 37º. 

 

1.4.5. Graves sorrenques (Aqüífer Inferior) (q4) 

Les graves d’aquesta unitat són arrodonides, de litologia diversa i es troben envoltades 

d’una matriu sorrenca de gra mig-groller de color gris fosc. Les graves sorrenques de 

l’aqüífer inferior es detecten a partir d’uns 53.2 - 56.2 m (segons sondeig) fins al final dels 

sondeigs realitzats. Es tracta d’una unitat força homogènia ja que de les observacions de 

les mostres extretes dels sondeigs no es detecten intercalacions argiloses ni variacions en 

la composició granulomètrica. 

El mòdul elàstic de càlcul adoptat és de 3000 T/m2. 

A mode de resum els paràmetres resistents de les sorres fines són els següents: 

 

γap (T/m3) E (Kg/cm2) Ф (º) C (Kg/cm2) 

2.1 300 38 0.015 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A05 Geologia i Geotècnia 

22 
 

1.5. Fonamentació de les Estructures. 

1.5.1. Metodologia general emprada. 

A partir de l'anàlisi dels reconeixements realitzats s'estableix la cota i tipologia de la 

fonamentació. A continuació, es resumeixen les formulacions i teories de càlcul de 

fonamentació que es tindrà en compte.  

 

1.5.2. Solució adoptada  

 

S’ha previst l’execució d’un viaducte que travessarà el riu Llobregat i de dos murs que 

contindran les terres del terraplè per on discorrerà el vial que travessarà el viaducte en 

qüestió. El viaducte té una longitud aproximada de 300 m i l’estructura està formada per 

4 piles i dos estreps. 

Tenint en compte que l'estructura és molt sensible als assentaments i que existeixen 

nivells molt consolidables que generarien importants descensos en una fonamentació 

superficial s'ha plantejat una cimentació profunda amb pilons formigonats in situ.  

En el cas de les piles dintre de la llera i atès que es tracta d'un canal excavat s'han 

descomptat els 3 m superficials en els quals s'han registrat llims de plana d'inundació.  

 

1.6. Excavabilitat 

Tots els materials detectats durant la campanya de reconeixements mecànics i 

caracteritzats geotècnicament en aquest document, son excavables per mitjans mecànics 

convencionals 

 

1.7. Risc sísmic 

A efectes de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSR-02) el terme municipal de 

el Prat de Llobregat presenta els següents coeficients: 

 

Acceleració sísmica bàsica ab/g = 0.04 

Coeficient de contribució k = 1 
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Classificant-se els nivells detectats a efectes de sismorresistència com: 

 

 Tipus de terreny Coeficient C 

Reblerts antròpics (RA) IV  2.0 

Sorres fines (Q1) IV  2.0 

Argiles llimoses (Q2) IV  2.0 

Sorres llimoses (Q3) III  1.6 

Graves sorrenques (Q4) III  1.6 
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1. Introducció 

 

Aquest projecta intenta trobar una solució més apropiada per al pont del Projecte 

Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. 
Rotonda carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-

03114. És per això que considerarem obres complementaries totes aquelles parts del 

projecte que no es vegin afectades pell canvi del pont: 

� Construcció de les rotondes i carreteres entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Praten Tram del Prat de Llobregat  

� Construcció de les penínsules. 

� Càlcul de la cintra quallada.  

� Fonamentacions 

 

2. Rotondes i Carretera 

 

Es accessos al pont no variaran respecte als executats, la solució adoptada sembla prou 

convenient i no es realitzaran modificacions sobre aquests punts. 

Els estreps per contra si que es veuran modificats degut al canvi de tipologia del pont i es 

poden trobar els càlculs pertinents a l’annex d’Estructures 

 

3. Penínsules 

 

Aquest projecta també contempla la construcció de penínsules per poder realitzar el 
pont. Encara que les fonamentacions estan situades en la mateixa posició relativa 

respecta el riu, aquest Projecte no necessita unes penínsules tan grans, ja que no ha de 

construir les piles inclinades ni les piles provisionals al mig del riu ni la part de cintra 
quallada per sostenir el peu de l’arc. Es per això que la superfície de península a construir 

es veu reduïda.  
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Tan el procés que s’hauria de seguir per el seu càlcul, col·locació, i manteniment son els 

mateixos que els exposats en el projecte executat. 

 

4. Cintra quallada 

 

Des de els estreps fins a la pila el pont es construeix sobre cintra quallada, de la mateixa 
manera que s’ha fet en el projecte executat. Amb la diferencia de que el nou taulell és 

més lleuger i per tant tan les cimentacions com la propia estructura de la cintra seran 

més lleugeres. 

 

5. Fonamentacions 

 

Degut a les circumstancies del entorn, degudament recollides al informe de l’ACA, el 

procés de perforació de pilons es una part critica de l’obra per no barrejar els diferents 
aqüífers ni permetre que l’inferior (dolç) es contamini amb el superior (salat). Es per això 

que es mantindran els mateixos procediments constructius per la realització d’encepats i 

pilons  en el nou projecte, això si, variant la quantitat  i disposició dels mateixos. 
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1. Introducció. 

Al present annex, es determinen les condicons climatiques i hidrologiques que en 

marquen el projecte 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h. corresponents a 

diferents períodes de retorn. 

Els documents i publicacions consultades per a la realització del present estudi han estat 

els següents: 

• “Guía resumida del clima en España” (1997). En aquesta publicació es descriu, per 

a tot el territori espanyol, l'estat climàtic relatiu al període 1961-1990, amb els 

valors mitjos i extrems dels principals elements climatològics, obtinguts en base a 

les dades d'observació procedents d'una selecció d'estacions climatològiques de 

l'Institut Nacional de Meteorologia. 

• “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta publicació, 

la Direcció General de Carreteres proporciona de forma directa i per a tota la 

Península, les dades de precipitació màxima el 24 hores per a un cert període de 

retorn. D'aquesta forma, se simplifica el tractament de llargues sèries de cabals 

mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, i la utilització de 

mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei “precipitació-durada” i 

la determinació de la qual exigeix un treball considerable. 

• “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, Junta 

d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 

• Recomanacions i criteris de disseny facilitats per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local per 

l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Com a antecedents d’aquest estudi i que han servit de base per a la seva elaboració, cal 

citar la següent documentació: 

• “Modificación nº 2 del Proyecto de Canalización del río Llobregat desde el puente 

de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas Correctoras de Impacto 
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Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de Octubre de 1.999” de clau 

10.410.294/2122 redactat el Maig de 2.004. 

• L’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental: “Nova Carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova ctra. de la platja i la ZAL del Port, 

carrer A. Tram El Prat del Llobregat, amb claus EI-NB-03114 i IA-NB-03114” 

redactat el novembre del 2004. 

• L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de Juliol de 2006, on 

s’informa favorablement del present projecte constructiu. Aquest informe 

substitueix a l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

• L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de maig de 2006, en 

el que s’analitzen les actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-03114 i 

es fixen una sèrie de consideracions a tenir en compte. Tanmateix, l’informe 

també cita el Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a fi 

compatibilitzar les obres proposades a la zona d’estudi amb la xarxa de drenatge 

prevista al Pla Director. 

 

La zona d’estudi s’ubica a l’extrem est del terme municipal del Prat del Llobregat i dóna 

accés al carrer número 100 del Polígon Pratenc a través d’un pont que creua la nova llera  

 

2. Climatologia. 

En aquest capítol es realitza una descripció climàtica de la zona d’estudi a través d’una 

caracterització de les dades de temperatura i precipitació, a més d’altres paràmetres 

meteorològics rellevants.  

La zona d’estudi es situa al sud est del terme municipal del Prat del Llobregat, al Baix 

Llobregat, just al costat de la nova llera del riu Llobregat. L’àmbit de la traça es 

caracteritza per trobar-se a uns terrenys pràcticament plans amb pendents de l’ordre del 

1-5/1000, ocupats en l’actualitat per camps de regadiu amb una xarxa de canals de reg i 

sèquies.  

 

2.1. Descripció climàtica. 

En el present apartat es descriuran les principals característiques climatològiques de la 

zona d’estudi. Les dades han estat extretes de Institut Nacional de Meteorologia. 
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La influència del mar Mediterrani en les temperatures és determinant, perquè actua com 

a regulador de les mateixes. 

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, se situa entorn als 14 ºC. A 

l’estiu les temperatures mitges tenen uns valors compresos entre els 22 – 24 ºC , Durant 

l’hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 8 – 10 ºC 

Així doncs, la classificació climàtica de la zona en qüestió, considerant la precipitació i la 

temperatura mitja anual, queda inclosa dins del tipus Mediterrani sec. 

A continuació, es mostra el mapa d’isolínies de temperatures de Gener i Juliol de la zona, 

obtingut dels gràfics de l'Institut Nacional de Meteorologia. 

 

 

 

Tot seguit es mostra el mapa d’isolínies de temperatures del mes de Juliol, de l’Institut 

Nacional de Meteorologia. 
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A continuació, s'adjunta un gràfic on pot deduir-se la quantia de precipitacions a la zona 

objecte d'anàlisi, suministrat per l’I.N.M.. 
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La regió d'estudi es caracteritza per una precipitació mitja anual compresa entre els 500 i 

els 700 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual durant la tardor i la 

primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

3.  Hidrologia. 

Al present apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona d’estudi 

pel posterior dimensionament de les obres de drenatge corresponent al tram de la nova 

carretera objecte de l’estudi. 

3.1. Pluviometria. 

L'estudi de la pluviometria incident a la zona d'estudi és essencial per al càlcul dels 

cabals màxims que són necessaris recollir, canalitzar i evacuar. 

Per a l'obtenció de la precipitació diària màxima corresponent als diferents períodes de 

retorn s’ha utilitzat mapes de precipitacions diàries màximes associades als períodes de 

retorn considerats, elaborats per l’ACA que corresponen a l’àmbit de les conques internes 

de Catalunya. 

Aquests mapes de precipitacions diàries màximes, per cada període de retorn, tenen 

la seva font en el treball "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" (1999), 
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desenvolupat conjuntament per la Direcció General de Carreteres (DGT) i el Centre 

d'Estudis Hidrogràfics del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques 

(CEDEX). Per la confecció d'aquests mapes es va aplicar la distribució SQRT-ET max a 

partir de dades de 1545 estacions"bàsiques" de tota la península Ibèrica, amb 30 o més 

anys de registre. Posteriorment, dins dels treballs de delimitació de les zones inundables 

desenvolupats per l'Agència pel pla Inuncat, es va procedir a la revisió i a algunes 

modificacions d'aquests mapes per tal d'ajustar-los millor a les particularitats observades 

amb altres fonts d'informació de caràcter més local i de major detall dins ja de les 

Conques Internes de Catalunya. 

La següent taula mostra els valors obtinguts segons el mètode de les isolínies: 

 

Període de retorn 

T (anys) 

Isolínies ACA 

Pt (mm) 

5 

10 

25 

50 

100 

500 

1000 

100 

125 

155 

180 

210 

275 

310 

Taula: Precipitacions diàries màximes per 
a diferents períodes de retorn segons les 

isolínies de l’ACA 

3.2. Intensitat mitja de precipitació. 

La precipitació total diària, Pd, corresponent al  període de retorn de 25 anys, és: 

Pd = 155 mm 

Per tant la intensitat mitja diària de precipitació, Id, corresponent al període de retorn de 

25 anys és: 

24
d

d

P
I = = 6.54 mm/h.  
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D'acord amb el mapa d’isolínies de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge 

Superficial” el valor de: 

111 =
dI

I
 

 

Font: Instrucció 5.2.-I.C: “Drenaje Superficial”. 
 

La intensitat mitja It (mm/h) de precipitació a emprar en l'estimació de cabals de 

referència per mètodes hidrometereològics s'obté mitjançant la fórmula proposada per la 

Instrucció 5.2-I.C, en l'apartat 2.3. L'expressió de la qual és: 

395.0

28

1

1.01,0
cT

dd

t

I

I

I

I
−









=  

Aplicant la fórmula anterior s’obtenen els següents valors: 

 
h

mm
I

Tc

t 72,2730,1154,6 395.0

28 1.01.0

=×=
−

 per a drenatge longitudinal 
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1. Introducció 

 

En aquest annex recollirem els càlculs realitzats per dimensionar el Pont de la Gola del 

Llobregat, Vial Port-Aeroport. Aquest és un pont atirantat però que degut a les 
limitacions d’alçada ha de ser extradossat. El pont te una longitud de 314 metres i consta 

de 6 vànols (23, 52, 144, 52, 24 i 19).  

El principal criteri seguit pel dimensionament de l’estructura ha sigut un criteri de servei, 

garantint la màxima horitzontalitat del taulell. La modelització de l’estructura s’ha 

realitzat amb Midas Civil 2013.  

2. Geometria 

 

La geometria a canviat lleugerament respecte a la que es va plantejar al estudi 
d’alternatives. Encara que la tipologia general del pont s’ha mantingut invariant, s’han fet 

certes modificacions en l’estructura. 

Les mes visuals son les que afecten a piles i estreps: 

 

Zona Prat 

En la part del pont més propera al Prat, s’ha escorçat el pont per reduir els esforços als 

que estava sotmesa l’estructura i per que la fletxa que patia en aquella zona el taulell feia 
pujar el taulell dins de la zona amb tirants i això era molt contra produent per 

l’estructura. 
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Zona Atirantada 

Com es pot veure clarament, el nombre de tirants i el seu gruix a disminuït i la seva 

separació a augmentat. Les raons per disminuir el nombre de tirants son raons 

d’eficiència estructural. L’acer dels tirants estava molt sobre dimensionat. Els motius per 
augmentar la distancia entre tirants son dos. La distancia anterior no mobilitzava la 

resistència del taulell i per tant estava molt sobre dimensionat i la distancia entre pila i el 

primer tirant era massa gran de manera que el primer tirant havia de ser molt més gran 

que la resta i apareixien fletxes positives que dificultaven molt la horitzontalitat del 

taulell.  

Una altre diferencia que podem observar és que en la unió taulell-torre, hi ha un 

augment de la secció de formigó. L’objectiu d’aquesta actuació es millorar el control que 

tenim sobre els moviments de la torre en sentit longitudinal i resistir tots els esforços 

que arriben pel finger i acaben a la riostra. 

 

Torres 

A les torres trobem dues diferències. La primera ja ha estat comentada al apartat 

anterior, la disposició del tirants. A la torre la variació de la distancia entre ancoratges es 

simplement per mantenir la inclinació dels tirants.  

Per contra l’ampliació de la riostra entre torres, es per disminuir la influencia de la torsió 

dels fingers sobre el desplaçament del cap de les torres. 

 

Zona Barcelona 

En aquest costat observem la principal diferència, s’ha afegit una pila. Degut a la 

restricció que ens obliga a deixar un pas pel futur accés en ferrocarril, no podem 

desplaçar l’estrep com al costat Prat. És per això que en aquest costat s’ha optat per afegir 

una pila que ens permet controlar esforços i fletxes en aquest costat del pont. 
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2.2. Caracterització de les seccions 

 

Tabla-1: Finger 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

3.250e+000 2.500e+000 1.750e+000 8.750e-001 8.750e-001 

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

1.923e+000 1.064e+000 2.068e+000 1.250e+000 1.250e+000 

 

Tabla-2: Costelles 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

1.395e+000 1.163e+000 1.163e+000 7.750e-001 7.750e-001 

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

2.402e-001 2.793e-001 9.416e-002 4.500e-001 4.500e-001 

y

z

y

z
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Tabla-3: Torres 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

5.500e+000 2.800e+000 3.750e+000 1.250e+000  1.250e+000  

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

8.035e+000 3.993e+000 1.099e+001 2.000e+000  2.000e+000  

 

Tabla-4: Piles 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

7.500e+000 6.250e+000 6.250e+000 1.500e+000 1.500e+000 

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

7.752e+000 5.625e+000 3.906e+000 1.250e+000 1.250e+000 

y

z

y

z
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Tabla-5: Riostra 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

1.600e+001 1.333e+001 1.333e+001 2.000e+000 2.000e+000 

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

3.600e+001 2.133e+001 2.133e+001 2.000e+000 2.000e+000 

 

Tabla-6: Cables 58 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

1.057e-002 9.511e-003 9.511e-003 5.800e-002  5.800e-002  

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

1.778e-005 8.888e-006 8.888e-006 5.800e-002  5.800e-002  

y

z

y

z
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Tabla-7: Cables 65 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

1.327e-002 1.195e-002 1.195e-002 6.500e-002  6.500e-002  

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

2.804e-005 1.402e-005 1.402e-005 6.500e-002  6.500e-002  

 

Tabla-8: FingerTorre 

 

A(m 2) Asy(m  2) Asz(m  2) z(+)(m) z(-)(m) 

4.300e+000 3.000e+000 2.500e+000 1.250e+000 1.250e+000 

Ixx(m  4) Iyy(m  4) Izz(m  4) y(+)(m) y(-)(m) 

4.049e+000 2.981e+000 2.890e+000 1.250e+000 1.250e+000 

y

z

y

z
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2.3. Caracterització dels elements 

 

A la següent figura podem veure tots els elements que composen el nostre pont: 

 

 

Tots els elements que composen els fingers tenen associat la secció Finger(1). Menys els 

elements adjacents a la pila que tenen associada la secció FingerTorre(8). Totes les 

costelles que vànols d’un costat a l’altre del pont, unint els fingers, tenen associada la 
secció Costelles (2). Els elements que uneixen les torres tenen associat la secció riostra. 

Les torres des de el punt de coronació fins a la cimentació tenen la secció de Torre (3). 

Les altres 6 piles tenen associada la secció Piles(4). 

Tots els cables tenen la secció Cable 58(6), excepte els cables següents: 

 

 

 

Al costat Prat, els cables que han hagut de ser modificats son els: 7 i 20 (costat mar) i els 

seus respectius simètrics 47 i 60 (costat muntanya). Aquests tirants tenen la secció Cable 

65 (7). 
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A la banda Barcelona han sigut els 21 i el 34. (mar) i els 61 i 74 (muntanya), que també 

passen a tenir la secció Calbes 65(7). 

2.4. Caracterització dels materials 

 

Aquestes son les característiques dels materials que hem emprat per fer els càlculs amb 

el Midas Civil. 

Nom Tipus  
Rigidesa  
(N/mm^2)  

Poisson  
Coef. Tèrmic  

(1/[C])  
Densit at  
(kN/m^3)  

HA-30 Concrete  3.28e+004 0.2 1.00e-005 25 

HA-50 Concrete  3.73e+004 0.2 1.00e-005 25 

Passives  Steel 2.10e+005 0.3 1.20e-005 76.98 

Actives  Steel 1.95e+005 0.3 1.20e-005 76.98 

Tirants  Steel 1.95e+005 0.3 1.20e-005 76.98 

 

3. Condicions de contorn 

 

L’entorn en el que s’ubica el pont i les consideracions que s’han pres a l’inici d’aquest 

projecte ens impedeixen imposar condicions de contorn al pont que impliquin esforços 

horitzontals. Es per això que s’han pres les següents decisions. 

En els estreps col·locarem recolzaments que impedeixin qualsevol tipus de moviment. 

Les piles estan unides al taulell amb una ròtula de tal manera que no transmeten tallant 

però si que poden impedir que el pont s’aixequi quan hi hagi forces concentrades al 
centre d’aquest. I les torres estan tallades per sota de la riostra de tal manera que només 

transmeten esforços verticals.  



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A8 Càlcul Estructural 

11 
 

Durant la construcció no haurem de canviar aquestes condicions ja que la construcció 

dels vànols de compensació en cintra permetrà que la base de la pila es consideri un 

empotrament quan construïm els voladís i posem els tirants. 

L’ultima condició que s’imposa es que al centre del pont no hi ha d’haver transferència 
de forces horitzontals. Això fa que el pont es desplaci cap als estreps, i es tindrà en 

compte quan es col·loquin els recolzaments al peu de la torre, ja que un cop construïda 

tota l’estructura la base de la torre s’haurà mogut prop d’un centímetre i mig. 

Que la seva ubicació sigui ten propera al mar també ens afecta. És per això que la seva 

classificació general d’exposició és: IIIa. Com ja s’ha especificat, aquesta construcció te 
caràcter monumental i degut a la seva important despesa, la seva vida útil està fixada al 

màxim establert per la norma 100 anys. Tot això implica que el recobriment nominal és 

de 50 mm i que les seccions que estiguin pretesades sota la combinació freqüent 
d’accions no permeten traccions al formigó i sota la quasi permanent permeten amples 

de fissura mitja de 0,2 mm. 

 

 

4. Carregues considerades 

 

En el model s’han utilitzat diverses carregues. La més important és el pes propi de 

l’estructura. En aquest cas l’hem modelat de dues maneres diferents. Pels elements 

lineals (torres, fingers, piles riostres i costelles) hem utilitzat l’opció interna del 

programa que ens permet assignar densitat a les estructures i ell automàticament afegeix 
les forces sobre l’estructura. Per modelar la llosa de compressió per contra, hem afegit 

unes forces distribuïdes sobre les costelles.  
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També s’han tingut en compte els efectes de la sobre carrega distribuïda i dels carrils que 

la IAP-11 ens marca. Com la mitjana es rígida i no pot ser eliminada, és un element 

infranquejable, es divideix el taulell en 2 zones. Cada zona te una amplada de 10 metres. 
D’aquesta manera, encara que hi ha dos carrils per sentit, la IAP marca que per cada 3 

metres d’amplada es defineixi un carril virtual pel que pot passar els carros o s’apliquin la 

sobrecarrega. Un cop definit aquests carrils s’han definit dos casos de carrega que 

representaran les dues combinacions més desfavorables.  

 

La primera combinació s’ha denominat Simètrica., el carril principal esta centrat i els dos 
següents es col·loquen cada un a un costat. Com no hi ha cap carril al centre del pont, la 

carrega no es totalment simètrica. 

La segona combinació es diu Asimètrica i busca l’efecte contrari, augmentar les forces en 

un dels costats del pont. Es per això que en aquest cas col·loquem tots els carrils en el 

mateix sentit de circulació amb el pes més important a la part exterior del pont. 

L’últim grup de carregues aplicades al pont han sigut la pretensió dels tirants. Aquestes 

carregues estan explicades al apartat Tirants. 

 

5. Tirants 

 

5.1. Introducció 

 

L’ utilització de tirants en la construcció de ponts requereix de múltiples comprovacions, 
més enllà de comprovacions de tensions finals en Estat Límit Últim. Tenint present 

quina es la seva utilitat durant el servei de l’estructura es plantegen les següents 

comprovacions que s’han de complir tenint en compte el pes propi de l’estructura i la 

força introduïda als tirants: 

-control de fletxes 
-tensió als tirants no superi el 35% de la seva tensió màxima 
 

5.2. Tesat 

 

El mètode emprat és el de simular el tesat com a una variació de temperatura als tirants. 

S’han generat 40 casos de carga que representen el tesat de cada parell de cables costat 

mar i muntanya que hi ha al pont. Després es fa una procés iteratiu per obtenir una 
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deformada el més homogènia possible tenint en compte el tesat dels cables i el pes propi 

sense majorar. 

Un cop obtingut aquesta distribució de temperatures entre els diferents tirants, passem a 

comprovar la tensió que experimenten. Aquesta tensió ha de ser del 35% de la tensió 
total que poden resistir els cables. Finalment les variacions tèrmiques del cables i les 

seves tensions son aquestes: 

 

Elements  
Cas de  

Carga  

Tensió  

(N/mm^2)  

1 PP+T40 583.4 

2 PP+T40 495.1 

3 PP+T40 491.5 

4 PP+T40 465.1 

5 PP+T40 435.6 

6 PP+T40 398.8 

7 PP+T40 452.6 

8 PP+T40 328.3 

9 PP+T40 492.0 

10 PP+T40 443.0 

11 PP+T40 129.2 

12 PP+T40 507.5 

13 PP+T40 483.7 

14 PP+T40 377.0 

15 PP+T40 416.0 

16 PP+T40 440.2 

17 PP+T40 452.9 

18 PP+T40 458.4 

19 PP+T40 453.0 

Elements  
Cas de  

Carga  

Tensió  

(N/mm^2)  

20 PP+T40 543.9 

21 PP+T40 545.1 

22 PP+T40 452.9 

23 PP+T40 458.4 

24 PP+T40 452.9 

25 PP+T40 440.2 

26 PP+T40 416.2 

27 PP+T40 376.2 

28 PP+T40 479.3 

29 PP+T40 516.4 

30 PP+T40 128.6 

31 PP+T40 431.7 

32 PP+T40 482.3 

33 PP+T40 323.6 

34 PP+T40 477.8 

35 PP+T40 401.9 

36 PP+T40 444.5 

37 PP+T40 464.8 

38 PP+T40 483.2 
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Elements  
Cas de  

Carga  

Tensió  

(N/mm^2)  

39 PP+T40 495.2 

Elements  
Cas de  

Carga  

Tensió  

(N/mm^2)  

40 PP+T40 575.3 

 

Grup de Tirants  
Temperatura  

([C])  
Grup de Tirants  

Temperatura  

([C])  

T1 99.32 T2 1.17 

T3 8.83 T4 1.50 

T5 0.00 T6 0.00 

T7 72.27 T8 21.65 

T9 143.87 T10 154.44 

T11 0.00 T12 142.73 

T13 99.74 T14 0.00 

T15 0.00 T16 0.00 

T17 0.00 T18 0.00 

T19 0.00 T20 125.71 

T21 127.47 T22 0.00 

T23 0.00 T24 0.00 

T25 0.00 T26 0.00 

T27 0.00 T28 97.17 

T29 147.52 T30 0.00 

T31 148.77 T32 138.06 

T33 17.63 T34 88.29 
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Grup de Tirants  
Temperatura  

([C])  
Grup de Tirants  

Temperatura  

([C])  

T35 0.00 T36 5.51 

T37 0.00 T38 0.00 

T39 3.97 T40 93.51 

 

El límit tensional establert és de 595 MPa.  

 

 

 

La limitació de fletxes es més complexa. Per la majoria d’ancoratges es va fixar una 

limitació per la qual el descens no pot superar els 4 mm i l’elevació els 3 mm. Pels 
ancoratges situats a prop del centre de vànols la limitació augmenta fins a 7 mm i al 

centre llum la limitació augmenta fins a 11 mm. En les següents figures podem veure com 

queda la superfície del taulell 

 

 

Valors de la fletxa al costat Prat 
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Valors de la fletxa al costat Barcelona 

 

En aquest estat del anàlisis podem dir que la nostre estructura ja està definida. A partir 
d’ara només haurem de comprovar que les tensions a les que estan sotmeses les seccions 

puguin ser resistides. 

 

 

 

5. Comprovacions 

 

Com ja s’ha comentat, aquesta estructura ha de complir certs requisits extra, que son els 

que passem a analitzar ara. 

 

5.1. Tirants 

 

Comprovarem si la tensió final dels tirants i si el recorregut de tensions entra dins dels 

marges acceptables així com  la fletxa que desenvolupa l’estructura. L’estat de carrega en 

el qual ho analitzarem és: l’Estat Límit de Servei tenint en compte el seu Pes Propi, el 

Tesat i la combinació més desfavorable dels Carregues Mòbils.  

A la següent taula podem veure la tensió un cop aplicades les Carregues Mòbils i la 

variació de tensió. La nova tensió no pot superar el 45% de la resistència final de l’acer: 

765 MPa i el recorregut de la tensió no pot ser superior al 20%, per evitar els problemes 

de fatiga. 
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Element  
Tensió  

(N/mm^2)  

Carrera de  

 tensió (%)  

1 646.0 9.7 

2 557.9 11.3 

3 552.4 11.0 

4 520.4 10.6 

5 484.0 10.0 

6 440.5 9.5 

7 492.3 8.1 

8 366.1 10.3 

9 523.4 6.0 

10 463.1 4.3 

11 151.5 14.7 

12 544.2 6.7 

13 530.3 8.8 

14 429.7 12.3 

15 472.0 11.9 

16 497.4 11.5 

17 509.6 11.1 

18 513.4 10.7 

19 505.7 10.4 

20 594.4 8.5 

Element  
Tensió  

(N/mm^2)  

Carrera de  

 tensió (%)  

21 595.5 8.5 

22 505.6 10.4 

23 513.5 10.7 

24 509.6 11.1 

25 497.4 11.5 

26 472.2 11.9 

27 428.9 12.3 

28 526.0 8.9 

29 553.2 6.7 

30 150.9 14.8 

31 451.8 4.4 

32 513.7 6.1 

33 361.3 10.4 

34 517.4 7.7 

35 443.7 9.4 

36 493.1 9.9 

37 520.2 10.6 

38 544.0 11.2 

39 557.7 11.2 

40 637.6 9.8 

 

 

Per aquesta combinació de carregues la fletxa màxima observada es troba al centre del 

pont i és de 142 mm. Com la llum és de 144 metres, la fletxa es de 0.98/1000, un valor que 

compleix amb els requisits de la norma. 
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5.2. Fingers 

 

Aquesta secció esta sotmesa a múltiples i molt diferents esforços depenent de quin punt 

del pont analitzem. Però sempre hi ha un important denominador comú, la compressió 
introduïda pels tirants, l’interacció dels esforços es molt important en aquests tipus 

d’estructura. 

 

5.2.1. Costat Prat 

5.2.1.1. Estrep pila 

 

Ara presentem els diagrames del moment flector My, la compressió Fx i de tensions en el 

formigó. 
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Evolvent del moment flector My 

 

Tensions més importants a la fibra inferior i superior. 

 

Com podem observar, als elements situats dins de la zona de tirants, la compressió 

introduïda elimina les traccions al formigó i només a la part més propera al estrep tenim 

traccions al formigó. 

Es per això que a flexió només haurem d’armar els elements entre l’estrep i la pila. I la 
secció més critica es la situada a 5.59 metres de l’estrep i te un moment flector positiu de: 

11611.3 kN·m. 

 

Per resistir aquesta flexió la nostra secció haurà d’estar armada amb 7770 mm^2 d’acer 

actiu. Distribuïts en 3 baines de 15 cordons de 15,2 mm , una situada al centre de l’ala 

inferior i els altres sota les animes. La força que introduirà a la nostra secció  serà de 

14000 kN que degut a les pèrdues es reduiran a 11700kN. 

Per fer front als problemes de retracció s’ha de distribuir una capa de fi 16 cada 15 cm a 

les cares interior i exterior del finger. Amb aquest armat tindríem resolt la flexió i la 

compressió d’aquesta secció. 
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L’armat transversal de la secció ha de resistir 2 esforços:, tallant de les animes i torçor a 

tota la peça. Aquests dos esforços mobilitzen les mateixes armadures per tant les 

armadures necessàries per resistir aquests esforços s’han de sumar. A les següents figures 

podem veure els valors del tallant i el torçor en aquesta part de l’estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la formulació establerta a la EHE 08, per seccions no fisurades i sense acer 
transversal, el formigó és capaç de resistir tallant. seguin aquesta formulació i tenint en 

compte la presencia del pretesat, podem arribar a quests conclusió: 
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Variable  Animes  Variable  Ales  

I 1.064 e12 mm^4 I 2.068 e12 mm^4 

b0 1e3 mm b0 1e3 mm 

S 1.216e9 mm^3 S 1.654e9 mm^3 

Fct,d 2.1 MPa Fct,d 2.1 MPa 

Alfa1 1 Alfa1 1 

Sigma’cd 3.58 MPa Sigma’cd 3.58 MPa 

Vu2 3031.90 kN Vu2 4331.27 kN 

 

El moment torçor és un esforç tallant distribuït a totes les cares de la secció. Com sabem, 

aquest esforç serà superior al cap de compressions i traccions per estar situats més a prop 
del centre de gravetat de la secció. D’aquesta manera podrem utilitzar la resistència a 

tallant romanent deguda a la compressió.  

 

 

 

 

 
Longitud Area 

Ales 1 2.5 m 1 m^2 

Animes 2 1,75 m 0.625 m^2 

Torçor 2600 kN·m  

sigma 1 1.28 MPa  

sigma 2 0,80 MPa Moment torçor 

V1 1280.00 kN 800.00 kN·m 

V2 500.00 kN 500.00 kN·m 

  
2600 kN·m 
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Així doncs i tenint en compte que el tallant aplicat a la nostre secció es divideix per les 

dues animes: 

 
Anima Ales 

Tallant 
aplicat 

2324  

Torçor 
aplicat 

2600 

Tallants 
equivalents 

500 1280 

Tallant 
resistit 

1516 2166 

Balanç -1308 886 

 

Per tant els fingers d’aquesta part del pont han d’estar armats a tallant. Les armadures es 

situaran a les animes del finger. 

 

 

 

 

 
Anima Ales 

z 1,4175 2,025 

cotg(teta) 1,5 1,5 

fy,d 400 400 

Vsu 1045 0 

Aalfa 1229,26 0,00 

Afi16 201 201 

nºfi16 8 0 

st 25,0  

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A8 Càlcul Estructural 

23 
 

L’armat mínim a tallant son dos fi16 situats cada 50 cm. Per  compaginar l’armat de les 

animes i de les ales el que es farà és col·locar dos cèrcols que recorren tot el perímetre 

tant interior com exterior del finger cada 50 cm i intercalats amb aquests col·loquem dos 

branques (fi 16) a cada anima. 

 

5.2.1.2. Pila-Torre 

 

En aquesta part de l’estructura el comportament és molt més uniforme. Tots els 

elements estan comprimits, variant el valor de compressió de les fibres de 34.1 a 0.3 MPa. 

Es manté la mateixa quantia d’armat longitudinal amb la mateixa distribució de barres. 

Per comprovar tallant i torçor, analitzarem les tensions a les ales i les animes i 

calcularem com es veuen afectades pels esforços axials. 

 

 

Esforç Tallant (kN) 

 

Moment Torçor (kN·m) 
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Tensió de compressió introduïda pels tirants (MPa) 
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Compressió 7,2 Compressió 7,2   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1500   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3716 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3716   Tallants equivalents 715 1829 Vsu 275 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,83   Tallant resistit 1940 2771 Aalfa 323,17 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,14   Balanç -275 942 Afi16 201 201 

sigma'cd 7,2 sigma'cd 7,2 V1 1829,42     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 3879,51 Vu2 5542,16 V2 714,62     st 100,0   

Compressió 9,4 Compressió 9,4   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1250   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4400 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4400   Tallants equivalents 846 2166 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,17   Tallant resistit 2157 3081 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,35   Balanç 61 915 Afi16 201 201 

sigma'cd 9,4 sigma'cd 9,4 V1 2166,15     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4313,55 Vu2 6162,21 V2 846,15     st     

 

Taula resum elements 1 i 2 
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Compressió 11,4 Compressió 11,4   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1100   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 5050 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 5050   Tallants equivalents 971 2486 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,49   Tallant resistit 2337 3338 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,55   Balanç 265 852 Afi16 201 201 

sigma'cd 11,4 sigma'cd 11,4 V1 2486,15     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4673,27 Vu2 6676,11 V2 971,15     st     

Compressió 13,2 Compressió 13,2   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1300   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 5900 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 5900   Tallants equivalents 1135 2905 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,90   Tallant resistit 2487 3553 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,82   Balanç 53 649 Afi16 201 201 

sigma'cd 13,2 sigma'cd 13,2 V1 2904,62     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4974,84 Vu2 7106,91 V2 1134,62     st     

 

Taula resum elements 3 i 4 
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Compressió 15,6 Compressió 15,6   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1000   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 7100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 7100   Tallants equivalents 1365 3495 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 3,50   Tallant resistit 2675 3822 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,18   Balanç 310 326 Afi16 201 201 

sigma'cd 15,6 sigma'cd 15,6 V1 3495,38     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 5350,55 Vu2 7643,64 V2 1365,38     st     

Compressió 17 Compressió 17   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1500   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 9000 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 9000   Tallants equivalents 1731 4431 Vsu 452 461 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 4,43   Tallant resistit 2779 3970 Aalfa 531,18 379,24 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,77   Balanç -452 -461 Afi16 201 201 

sigma'cd 17 sigma'cd 17 V1 4430,77     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 4 2 

Vu2 5558,00 Vu2 7940,00 V2 1730,77     st 50,0 100,0 

 

Taula resum elements 5 i 6 
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Compressió 18,8 Compressió 18,8   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1700   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 12000 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 12000   Tallants equivalents 2308 5908 Vsu 1101 1755 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 5,91   Tallant resistit 2907 4153 Aalfa 1294,26 1444,40 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 3,69   Balanç -1101 -1755 Afi16 201 201 

sigma'cd 18,8 sigma'cd 18,8 V1 5907,69     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 8 8 

Vu2 5813,85 Vu2 8305,50 V2 2307,69     st 25,0 25,0 

Compressió 20,3 Compressió 20,3   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 2100   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 16000 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 16000   Tallants equivalents 3077 7877 Vsu 2168 3578 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 7,88   Tallant resistit 3009 4299 Aalfa 2548,55 2944,70 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 4,92   Balanç -2168 -3578 Afi16 201 201 

sigma'cd 20,3 sigma'cd 20,3 V1 7876,92     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 14 16 

Vu2 6018,76 Vu2 8598,22 V2 3076,92     st 14,3 12,5 

 

Taula resum elements 7 i 8 
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Compressió 15,4 Compressió 15,4   Long red Area   Anima Ales z 2,025 2,025 

I 2,981E+12 I 2,89E+12 Ales 1 2 1,2 Tallant aplicat 4210   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1200 Animes 2 1,9 0,95 Torçor aplicat 21650 fy,d 400 400 

S 2,385E+09 S 2,312E+09 T 21650   Tallants equivalents 4783 6360 Vsu 5193 0 

fct,d 2,1 fct,d 2.1 sigma 1 5,30   Tallant resistit 3800 4560 Aalfa 4274,04 1481,18 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 5,03   Balanç -5193 -1800 Afi16 201 201 

sigma'cd 15,4 sigma'cd 15,4 V1 6359,85     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 22 8 

Vu2 7600,36 Vu2 9120,43 V2 4783,14     st 9,1  25,0 

 

Taula resum de l’element amb secció FingerTorre 
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Gran part del finger està armat amb la quantia mínima a esforços transversals. Però els 

elements  7, 8 i el que està en contacte amb la torre han de tenir una quantia superior. La 
quantia del element 7 és el doble de la mínima per ales i animes, portarà cada 25 cm 

cèrcols perimetrals interiors i exterior. El vuitè necessita el quàdruple d’armadura, també 

repartida per tota la secció. I l’element en contacte amb la torre tindrà un parell de 
cèrcols col·locats a les animes cada 18 cm i intercalats  col·locarem cèrcols perimetrals 

interiors i exteriors. 

 

5.2.2. Zona central 

 

Ara avaluarem el finger a tota la zona central del pont, separarem la part només 

atirantada de la part central del pont que no té tirants. 

5.2.2.1. Torre Prat 

 

Tota la primera part de finger està en tot moment comprimit, utilitzarem l’armat 

longitudinal mínim que ja hem nomenat en l’altre zona del pont. Però l’element més 

proper a la torre, amb la secció ampliada, té tensions de tracció en les seves fibres 

superiors, 4,4 MPa. Per solucionar aquestes tensions de tracció s’aplicarà un pretesat 

superior que introduirà compressions a l’ala superior. 

Aquest pretesat està compost de 30 cordons de 15,2 mm distribuïts en 3 baines de 10 

cordons: situades una centrada al mig de l’ala i les altres dues centrades sobre les animes. 

Totes les baines tenen el seu centre a 25 cm de la fibra superior. La força de pretesat 
introduïda inicialment a la secció serà de 8700 kN. La longitud d’aquest pretesat arriba 

fins la meitat de la següent dovella. 

Procedint com amb els anteriors elements: 
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Esforç Tallant (kN) 

 

 

Moment Torçor (kN·m) 
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Tensió de compressió introduïda pels tirants (MPa) 
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Compressió 14,8 Compressió 14,8   Long red Area   Anima Ales z 2,025 2,025 

I 2,981E+12 I 2,89E+12 Ales 1 2 1,2 Tallant aplicat 5200   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1200 Animes 2 1,9 0,95 Torçor aplicat 21700 fy,d 400 400 

S 2,385E+09 S 2,312E+09 T 21700   Tallants equivalents 4794 6375 Vsu 6079 1673 

fct,d 2,1 fct,d 2.1 sigma 1 5,31   Tallant resistit 3915 4701 Aalfa 5003,22 1377.18 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 5,05   Balanç -6079 -1673 Afi16 201 201 

sigma'cd 16.5 sigma'cd 16.5 V1 6374,54     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 26 8 

Vu2 7830,54 Vu2 9402.53 V2 4794,19     st 7,7  25,0 

Compressió 19,5 Compressió 19,5   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 3050   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 16100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 16100   Tallants equivalents 3096 7926 Vsu 3191 3704 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 7,93   Tallant resistit 2955 4222 Aalfa 3751,88 3048,95 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 4,95   Balanç -3191 -3704 Afi16 201 201 

sigma'cd 19,5 sigma'cd 19,5 V1 7926,15     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 20 16 

Vu2 5910,36 Vu2 8443,37 V2 3096,15     st 10,0 12,5 

 

Taula resum dels dos elements més propers a la torre 
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Compressió 19 Compressió 19   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1700   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 12025 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 12025   Tallants equivalents 2313 5920 Vsu 1092 1747 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 5,92   Tallant resistit 2921 4173 Aalfa 1283,61 1438,22 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 3,70   Balanç -1092 -1747 Afi16 201 201 

sigma'cd 19 sigma'cd 19 V1 5920,00     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 8 8 

Vu2 5841,59 Vu2 8345,12 V2 2312,50     st 25,0 25,0 

Compressió 17 Compressió 17   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1550   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 9300 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 9300   Tallants equivalents 1788 4578 Vsu 559 608 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 4,58   Tallant resistit 2779 3970 Aalfa 657,81 500,79 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,86   Balanç -559 -608 Afi16 201 201 

sigma'cd 17 sigma'cd 17 V1 4578,46     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 4 4 

Vu2 5558,00 Vu2 7940,00 V2 1788,46     st 50,0 50,0 

 

Taula resum elements 3 i 4 
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Compressió 15 Compressió 15   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1550   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 7350 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 7350   Tallants equivalents 1413 3618 Vsu 334 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 3,62   Tallant resistit 2630 3757 Aalfa 392,58 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,26   Balanç -334 138 Afi16 201 201 

sigma'cd 15 sigma'cd 15 V1 3618,46     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 5259,14 Vu2 7513,05 V2 1413,46     st 100,0   

Compressió 13,3 Compressió 13,3   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1300   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 6100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 6100   Tallants equivalents 1173 3003 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 3,00   Tallant resistit 2496 3565 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,88   Balanç 22 562 Afi16 201 201 

sigma'cd 13,3 sigma'cd 13,3 V1 3003,08     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4991,06 Vu2 7130,08 V2 1173,08     st     

 

Taula resum elements 5 i 6 
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Compressió 11,3 Compressió 11,3   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1250   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 5300 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 5300   Tallants equivalents 1019 2609 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,61   Tallant resistit 2328 3326 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,63   Balanç 59 716 Afi16 201 201 

sigma'cd 11,3 sigma'cd 11,3 V1 2609,23     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4655,95 Vu2 6651,36 V2 1019,23     st     

Compressió 9,2 Compressió 9,2   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1300   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4700 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4700   Tallants equivalents 904 2314 Vsu 66 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,31   Tallant resistit 2138 3054 Aalfa 77,47 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,45   Balanç -66 740 Afi16 201 201 

sigma'cd 9,2 sigma'cd 9,2 V1 2313,85     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 4275,91 Vu2 6108,45 V2 903,85     st 100,0   

 

Taula resum elements 7 i 8 
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La reducció de la tensió de compressió i l’augment dels altres esforços fa que aquesta 

dovella hagi d’estar més armada que la seva simètrica respecte a la pila. La primera 
dovella tindrà cèrcols perimetrals (interiors i exteriors) cada 15 cm i a la mateixa secció 

també tindrà dues branques col·locades entre els cèrcols perimetrals però només a les 

animes. 

La segona dovella te cèrcols perimetrals interiors i exteriors cada 10 cm. La tercera te el 
mateix armat que la quantia mínima però situat a la meitat de distancia. La resta de 

dovelles només necessiten l’armat mínim per resistir els esforços als que estan sotmesos. 

 

5.2.2.2. Centre Llum 

 

Aquesta part de l’estructura pot assimilar-se a una biga birrecolçada amb moments als 

seus extrems. Depenent de la situació dels vehicles i de la sobre carrega, aquest moments 

redueixen el valor de les tensions al centre del pont però en certs cassos poden fer 

augmentar els valors de la tensió.  

El pretesat en aquest cas està compost de dues famílies. La primera i més llarga està 

situada sota les animes i al centre de l’ala inferior, comença a la penúltima dovella que 

conté tirants, i arribar fins la seva simètrica. Conté 69 cordons repartit en tres baines 
iguals La segona està situada intercalada amb la primera (dos beines) i recorre la zona 

sense tirants. Les seves baines contenen 24 cordons cada una. Tenint en compte les 

pèrdues degut a les dues famílies la força de pretesat que apliquem inicial ment a la zona 

central es de 40000 kN. 

Aquest pretesat serà l’única component a compressió que tindran els elements centrals 

per reforçar el comportament a tallant. 

 

 

Esforç Tallant (kN) 
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Moment Torçor (kN·m) 

 

 

Tensió de compressió introduïda pels tirants (MPa) 
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Compressió 7,1 Compressió 7,1 
 

Long red Area 
 

Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1400 
 

cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4325 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4325 
 

Tallants equivalents 832 2129 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,13 
 

Tallant resistit 2458 3953 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,33 
 

Balanç 226 1824 Afi16 201 201 

sigma'cd 12,84188416 sigma'cd 16,83623836 V1 2129,23 
  

CUMPLEIX 

LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4916,32 Vu2 7905,90 V2 831,73 
  

st 
  

Compressió 5 Compressió 5 
 

Long red Area 
 

Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1525 
 

cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4100 
 

Tallants equivalents 788 2018 Vsu 34 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,02 
 

Tallant resistit 2279 3727 Aalfa 40,50 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,26 
 

Balanç -34 1709 Afi16 201 201 

sigma'cd 10,74188416 sigma'cd 14,73623836 V1 2018,46 
  

LES ANIMES 

NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 4558,04 Vu2 7454,92 V2 788,46 
  

st 100,0 
 

 

Taula resum elements 1 i 2 
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Compressió 2,9 Compressió 2,9   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1625   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4200 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4200   Tallants equivalents 808 2068 Vsu 348 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,07   Tallant resistit 2085 3487 Aalfa 409,35 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,29   Balanç -348 1420 Afi16 201 201 

sigma'cd 8,641884158 sigma'cd 12,63623836 V1 2067,69     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 4 

 
Vu2 4169,09 Vu2 6974,85 V2 807,69     st 50,0   

Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 2450   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3500 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3500   Tallants equivalents 673 1723 Vsu 935 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,72   Tallant resistit 2188 3126 Aalfa 1099,39 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,08   Balanç -935 1403 Afi16 201 201 

sigma'cd 9,736238356 sigma'cd 9,736238356 V1 1723,08     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 6 0 

Vu2 4376,09 Vu2 6251,56 V2 673,08     st 33,3   

 

Taula resum elements 3 i 4 
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Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 2450   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3500 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3500   Tallants equivalents 673 1723 Vsu 935 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,72   Tallant resistit 2188 3126 Aalfa 1099,39 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,08   Balanç -935 1403 Afi16 201 201 

sigma'cd 9,736238356 sigma'cd 9,736238356 V1 1723,08     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 6 0 

Vu2 4376,09 Vu2 6251,56 V2 673,08     st 33,3   

Compressió 2,9 Compressió 2,9   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1625   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4200 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4200   Tallants equivalents 808 2068 Vsu 348 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,07   Tallant resistit 2085 3487 Aalfa 409,35 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,29   Balanç -348 1420 Afi16 201 201 

sigma'cd 8,641884158 sigma'cd 12,63623836 V1 2067,69     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 4 0 

Vu2 4169,09 Vu2 6974,85 V2 807,69     st 50,0   

 

Taula resum elements 5 i 6 
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Compressió 5 Compressió 5   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1525   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4100   Tallants equivalents 788 2018 Vsu 34 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,02   Tallant resistit 2279 3727 Aalfa 40,50 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,26   Balanç -34 1709 Afi16 201 201 

sigma'cd 10,74188416 sigma'cd 14,73623836 V1 2018,46     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 4558,04 Vu2 7454,92 V2 788,46     st 100,0   

Compressió 7,1 Compressió 7,1   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1400   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4325 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4325   Tallants equivalents 832 2129 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,13   Tallant resistit 2458 3953 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,33   Balanç 226 1824 Afi16 201 201 

sigma'cd 12,84188416 sigma'cd 16,83623836 V1 2129,23     CUMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4916,32 Vu2 7905,90 V2 831,73     st     

 

Taula resum elements 7 i 8 
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Tots els elements que incorporen tirants han d’estar armats amb la quantia mínima però 

els dos elements centrals han de tenir cèrcols cada 33 cm. Per tant aquesta zona 

incorporarà cèrcols perimetrals interiors i exteriors cada 33 cm. 

 

5.2.2.3. Torre Barcelona 

 
Els esforços d’aquesta part del pont son gairebé els exposats en 5.2.2.1., la diferencia és 
tan petita que els armats no es veuen afectats. I les distribucions plantejades per un 

costat del pont serveixen per l’altre. 

 

5.2.3.  Costat  Barcelona 

5.2.3.1. Torre-Pila 

 
En aquesta part del pont, comencem a trobar diferencies amb l’altre banda del pont, la 

no simetria del problema és més patent. Totes les dovelles a partir de la torre fins a 
l’últim element sota tirants no tenen en cap moment cap fibra de formigó traccionada. 

Només requerirem de l’armat mínim per qüestions de retracció del formigó. 

Passem a analitzar el tallant-torçor: 

 

 

Esforç Tallant (kN) 
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Moment Torçor (kN·m) 

 

 

Tensió de compressió introduïda pels tirants (MPa) 
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Compressió 15,4 Compressió 15,4   Long red Area   Anima Ales z 2,025 2,025 

I 2,981E+12 I 2,89E+12 Ales 1 2 1,2 Tallant aplicat 4250   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1200 Animes 2 1,9 0,95 Torçor aplicat 21700 fy,d 400 400 

S 2,385E+09 S 2,312E+09 T 21700   Tallants equivalents 4794 6375 Vsu 5244 1814 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 5,31   Tallant resistit 3800 4560 Aalfa 4316,05 1439,27 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 5,05   Balanç -5244 -1814 Afi16 201 201 

sigma'cd 15,4 sigma'cd 15,4 V1 6374,54     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 22 8 

Vu2 7600,36 Vu2 9120,43 V2 4794,19     st 9,1 25,0 

Compressió 20,3 Compressió 20,3   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 2150   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 16100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 16100   Tallants equivalents 3096 7926 Vsu 2237 3627 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 7,93   Tallant resistit 3009 4299 Aalfa 2629,95 2985,22 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 4,95   Balanç -2237 -3627 Afi16 201 201 

sigma'cd 20,3 sigma'cd 20,3 V1 7926,15     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 14 16 

Vu2 6018,76 Vu2 8598,22 V2 3096,15     st 14,3 12,5 

 

Taula resum dels dos elements més propers a la torre 
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Compressió 18,8 Compressió 18,8   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1700   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 12000 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 12000   Tallants equivalents 2308 5908 Vsu 1101 1755 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 5,91   Tallant resistit 2907 4153 Aalfa 1294,26 1444,40 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 3,69   Balanç -1101 -1755 Afi16 201 201 

sigma'cd 18,8 sigma'cd 18,8 V1 5907,69     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 8 8 

Vu2 5813,85 Vu2 8305,50 V2 2307,69     st 25,0 25,0 

Compressió 17,1 Compressió 17,1   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1450   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 9100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 9100   Tallants equivalents 1750 4480 Vsu 414 500 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 4,48   Tallant resistit 2786 3980 Aalfa 486,47 411,22 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,80   Balanç -414 -500 Afi16 201 201 

sigma'cd 17,1 sigma'cd 17,1 V1 4480,00     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 4 4 

Vu2 5572,52 Vu2 7960,74 V2 1750,00     st 50,0 50,0 

 

Taula resum elements 3 i 4 
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Compressió 15,7 Compressió 15,7   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1000   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 7200 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 7200   Tallants equivalents 1385 3545 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 3,54   Tallant resistit 2683 3833 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 2,22   Balanç 298 288 Afi16 201 201 

sigma'cd 15,7 sigma'cd 15,7 V1 3544,62     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 5365,63 Vu2 7665,19 V2 1384,62     st     

Compressió 13,2 Compressió 13,2   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1350   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 6025 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 6025   Tallants equivalents 1159 2966 Vsu 21 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,97   Tallant resistit 2487 3553 Aalfa 24,97 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,85   Balanç -21 587 Afi16 201 201 

sigma'cd 13,2 sigma'cd 13,2 V1 2966,15     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 2 0 

Vu2 4974,84 Vu2 7106,91 V2 1158,65     st 100,0   

 

Taula resum elements 5 i 6 
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Compressió 11,4 Compressió 11,4   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1150   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 5250 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 5250   Tallants equivalents 1010 2585 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,58   Tallant resistit 2337 3338 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,62   Balanç 177 753 Afi16 201 201 

sigma'cd 11,4 sigma'cd 11,4 V1 2584,62     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4673,27 Vu2 6676,11 V2 1009,62     st     

Compressió 9,3 Compressió 9,3   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1200   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4625 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4625   Tallants equivalents 889 2277 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,28   Tallant resistit 2147 3068 Aalfa 0,00 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,42   Balanç 58 791 Afi16 201 201 

sigma'cd 9,3 sigma'cd 9,3 V1 2276,92     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi16 0 0 

Vu2 4294,77 Vu2 6135,39 V2 889,42     st     

 

Taula resum elements 7 i 8 
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Compressió 7,2 Compressió 7,2   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1600   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 4100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 4100   Tallants equivalents 788 2018 Vsu 449 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 2,02   Tallant resistit 1940 2771 Aalfa 527,58 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,26   Balanç -449 753 Afi16 201 201 

sigma'cd 7,2 sigma'cd 7,2 V1 2018,46     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 4 0 

Vu2 3879,51 Vu2 5542,16 V2 788,46     st 50,0   

Compressió 4,8 Compressió 4,8   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 2 2 1 Tallant aplicat 1550   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 3 1,25 0,625 Torçor aplicat 3750 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3750   Tallants equivalents 721 1846 Vsu 96 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 3 1,85   Tallant resistit 2175 3108 Aalfa 112,55 0,00 

alfa2 2 alfa2 2 sigma 4 1,15   Balanç -96 1262 Afi17 201 201 

sigma'cd 4,8 sigma'cd 4,8 V3 1846,15     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi17 2 0 

Vu3 4350,86 Vu3 6215,51 V4 721,15     st 100,0   

 

Taula resum elements 9 i 10 
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Compressió 2,5 Compressió 2,5   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 3 2 1 Tallant aplicat 1150   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 4 1,25 0,625 Torçor aplicat 3525 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3525   Tallants equivalents 678 1735 Vsu 0 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 5 1,74   Tallant resistit 1971 2815 Aalfa 0,00 0,00 

alfa3 3 alfa3 3 sigma 6 1,08   Balanç 143 1080 Afi18 201 201 

sigma'cd 2,5 sigma'cd 2,5 V5 1735,38     COMPLEIX LES 2 

CONDICIONS 

nºfi18 0 0 

Vu4 3941,52 Vu4 5630,74 V6 677,88     st     

 

Taula resum element 11 
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Com podem observar la necessitat d’estreps ha variat però amb les armadures mínimes, 

això queda dissimulat. Per tant armarem aquesta part del pont de la mateixa manera que 

la seva part simètrica. 

5.2.3.2. Pila Estrep 

 

En aquesta zona tenim 2 punts importants on les tensions al formigó son massa elevades. 

A la pila tenim traccions a la fibra superior i al centre del va o tenim traccions a la fibra 

inferior. Per resoldre aquests problemes es col·locaran dues famílies de pretesat. La 
primera família engloba les dues dovelles que hi ha a cada costat de la pila. Esta formada 

per 4 baines de 13 cordons cada una i està situada a la cara superior del finger. L’altre 

família es situa a la cara inferior del calaix, engloba les dues dovelles més properes al 
estrep i també està formada per 4 baines de 13 cordons. La primera família introduirà una 

compressió axial de pretesat de 16000 kN i la segona 17800 kN. 

Tenint en compte la compressió que introdueixen aquests pretesat calculem les quanties 

d’armat transversal: 

 

 

 

Moment Torçor (kN·m) 
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Esforç Tallant (kN) 
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Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1000   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3350 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3350   Tallants equivalents 644 1649 Vsu 721 330 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,65   Tallant resistit 924 1320 Aalfa 847,24 271,38 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 1,03   Balanç -721 -330 Afi16 201 201 

sigma'cd 0,0 sigma'cd 0,0 V1 1649,23     
REFORÇ TOTAL 

nºfi16 6 2 

Vu2 1847,31 Vu2 2639,02 V2 644,23     st 33,3 100,0 

Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 2 2 1 Tallant aplicat 3150   cotg(teta) 1,5 1,5 

b1 1001 b1 1001 Animes 3 1,25 0,625 Torçor aplicat 3100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3100   Tallants equivalents 596 1526 Vsu 2163 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 3 1,53   Tallant resistit 1584 2262 Aalfa 2542,77 0,00 

alfa2 1 alfa2 1 sigma 4 0,95   Balanç -2163 736 Afi16 201 201 

sigma'cd 4,1 sigma'cd 4,1 V3 1526,15     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 14 0 

Vu3 3167,06 Vu3 4524,38 V4 596,15     st 14,3   

 

Taula resum element 1 i 2 
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Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 3800   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3125 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3125   Tallants equivalents 601 1538 Vsu 2819 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,54   Tallant resistit 1582 2260 Aalfa 3314,53 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 0,96   Balanç -2819 721 Afi16 201 201 

sigma'cd 4,1 sigma'cd 4,1 V1 1538,46     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 18 0 

Vu2 3163,90 Vu2 4519,86 V2 600,96     st 11,1   

Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 1 2 1 Tallant aplicat 1400   cotg(teta) 1,5 1,5 

#¡REF! 1000 b0 1000 Animes 2 1,25 0,625 Torçor aplicat 3100 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 3100   Tallants equivalents 596 1526 Vsu 386 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 1 1,53   Tallant resistit 1610 2301 Aalfa 453,57 0,00 

alfa1 1 alfa1 1 sigma 2 0,95   Balanç -386 774 Afi16 201 201 

sigma'cd 4,3 sigma'cd 4,3 V1 1526,15     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi16 4 0 

Vu2 3220,78 Vu2 4601,12 V2 596,15     st 50,0   

 

Taula resum element 3 i 4 
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Compressió 0 Compressió 0   Long red Area   Anima Ales z 1,4175 2,025 

I 1,064E+12 I 2,068E+12 Ales 2 2 1 Tallant aplicat 2550   cotg(teta) 1,5 1,5 

b0 1001 b1 1001 Animes 3 1,25 0,625 Torçor aplicat 2700 fy,d 400 400 

S 1,216E+09 S 1,654E+09 T 2700   Tallants equivalents 519 1329 Vsu 1457 0 

fct,d 2,1 fct,d 2,1 sigma 3 1,33   Tallant resistit 1612 2303 Aalfa 1713,38 0,00 

alfa2 1 alfa2 1 sigma 4 0,83   Balanç -1457 974 Afi17 201 201 

sigma'cd 4,3 sigma'cd 4,3 V3 1329,23     LES ANIMES NO 

RESISTEIXEN 

nºfi17 10 0 

Vu3 3224,00 Vu3 4605,72 V4 519,23     st 20,0   

 

 

Taula resum element 5 
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Per tant la primera dovella, al no tenir pretesat, ha de tenir armat transversal cada 33 cm, 

cèrcols perimetrals interiors i exteriors. Les dovelles en contacte amb la pila han de 
portar cada 20 cm cèrcols perimetrals interiors i exteriors i intercalats amb aquest 2 

branques a les animes. La dovella en contacte amb l’estrep te els cèrcols perimetrals cada 

40 cm i les branques intercalades. La dovella restant està armada amb la quantia mínima. 

 

5.3. Piles 

 

Les quatre piles que serveixen per fixar les deformacions de les torres estan sempre 
comprimides menys en la combinació on les carregues externes es situen al centre del 

pont. La tracció és molt petita i l’armadura mínima establerta per la norma és suficient 

per absorbir aquestes tensions. L’armat ha de ser de barres de 20 mm de diàmetre cada 15 

cm a tot el contorn de la pila. 

El mateix succeeix amb l’esforç tallant. En el sentit longitudinal del pont hem de posar 5 

branques de fi12 i en l’altre direcció haurem de col·locar 6 branques cada 20 cm. 

 

5.4. Torres 

 

Existeixen dues zones clarament diferenciades a les Torres. La part superior on es situen 

els ancoratges i la resta de pila, des de l’últim ancoratge fins a les fonamentacions. 

5.4.1. Ancoratges 

 

Encara que degut a la compressió introduïda pels tirants, no seria necessària armat 

longitudinalment col·locarem l’armat mínim que consta de barres fi 16 cada 25 cm al 

perímetre interior i exterior.  

Per resistir l’esforç contrari que fan els tirants en el sentit longitudinal del pont, haurem 
de col·locar cèrcols interns i externs de fi 16 cada 20 cm i grups de 3 cèrcols perimetrals 

exteriors i un interior també de fi16 cada 10 durant 30 cm per sobre i per sota de cada 

ancoratge. 
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5.4.2. Part Inferior 

 

Degut a que la torre està partida per la meitat, aquesta zona només pateix compressions. 

Tenint en compte la excentricitat fictícia els esforços no son rellevants, així que només 

l’haurem d’armar amb l’armadura mínima, tan longitudinalment com transversal 

(cèrcols perimetrals de fi 12 interiors i exteriors cada 27,5 cm). 

 

5.5. Costelles 

 

S’han de diferenciar dos tipus de costelles. Les més properes a la torre i la resta. La seva 

diferencia radica en que com el finger està encastat a la riosta, el gir en el seu eix local x 

és molt petit, i això és l’equivalent a que les costelles estiguin encastades. En canvi les 
costelles ancorades al finer en una posició on el seu gir en sentit x és molt més lliure, 

aquest encastament està molt més dissipat i per tant la llei de moments està desplaçada 

cap a positius. Es per això que la primera configuració de pretesat es disposarà a les dues 
costelles adjacents a les torres i la segona configuració s’implementarà a la resta de 

costelles. 

La primera configuració és la que ha de resistir majors moments negatius a la unió. El 

pretesat d’aquesta configuració son dues baines de 15 tendons de 15,2 mm separades en el 

pla horitzontal 40 cm i amb un traçat parabòlic que les porta des de 15 per sota de la fibra 
superior fins a 15 cm per sobre de la fibra inferior a les seccions de la punta i del centre 

llum respectivament. La tensió que introdueixen els cables de 10550 kN. 

La segona configuració també és simètrica però consta de dues famílies. Les dues famílies 

contribueixen per reduir el moment positiu del centre llum, però només una contribuirà 
a generar un moment positiu al ancoratge, l’altre servirà per generar l’ancoratge i 

garantir la unió de les dues peses. 

La primera família tindrà un traçat parabòlic, passant pels ancoratges i el centre llum 

amb un angle horitzontal. Consta d’una baina amb 18 tendons de 15,2 mm, la distancia 
entre l’eix i les fibres extremes serà com a mínim de 15 cm als ancoratges i al centre llum. 

La força de pretesat que introdueix aquesta baina és de 6120 kN. Durant la construcció, 

aquesta serà la primera baina a tesar de tal manera que quan es tesi l’altre les carregues a 
sobre de la biga siguin importants i els moments generat pel pretesat no puguin 

malmetre el formigó. La força de pretesat equivalent és de 10650 kN. 
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La segona família te dos propòsits, acabar d’aportar la tensió necessària al centre llum i 

impedir qualsevol moviment relatiu entre costelles i finger, recordem que aquestes 
costelles poden estar situades a més de 70 metres del punt fix més proper. Aquesta 

família consta de dues baines, amb el mateix número de cordons que l’altre, que a la 

secció de centre llum estan situades a banda i banda de la primera família a 25 cm. Però 
no ascendeixen tan ràpidament com aquesta ja que al arribar al finger estaran situades al 

centre de la secció i separades horitzontalment 40 cm. 

 

Gracies a la compressió introduïda pel pretesat les seccions adquireixen una resistència a 

tallant superior a les sol·licitacions i així només haurem d’armat la secció amb l’armat 
mínim establert a la norma, cèrcols perimetrals cada 15 cm amb 2 branques situades al 

interior del cèrcol. Les barres son de 16 mm de diàmetre. 

 

5.6. Riostres 

 

Les riostres tenen l’important comès de controlar els moments que arriben a les torres, 

com ja s’ha vist, les costelles generen a la seva punta un gir respecte el seu eix yy, això 

introdueix un moment torçor en els fingers i els fa girar cap a l’interior del pont. Quan 
arriben a les piles es troben la riostra que és l’element que absorbeix aquestes 

deformacions i impedeix que les torres flecten en el seu eix dèbil, s’inclinin cap a 

l’interior del pont els problemes d’esforços, deformacions i estètics que això representa. 

Un cop definida l’estructura s’ha comprovat si era capaç de resistir els esforços i quin 
havien de ser els reforços per necessari per la secció. La primera cosa que es planteja és la 

necessitat d’una família d’armadures actives que impedeixin la fisuració de la peça per 

que no perdi rigidesa i els límits deformacionals calculats es puguin mantenir. Recordar 
que els esforços d’aquesta secció no venen exclusivament del seu pes, de la llosa que te a 

sobre o de les carregues mòbils. Gran part dels seus esforços son producte del moment 

introduït per la torsió dels fingers. 

Per resistir aquest esforços haurem de col·locar 8 baines. Estaran col·locades a 20 cm de 
la fibra inferior amb 26 cordons de 15,2 mm de diàmetre. En aquest cas també tenim dues 

famílies. Les baines de la primera família (1,2,4,5,7,8) tenen un traçat parabòlic de tal 

manera que quan arriben a la torre el seu eix es situa a 0.5 metres per sota del centre de 
la riostra. Permeten ancorar tota la estructura i resistir els esforços introduïts pel finger. 

La segona família (beines 3 i 6) ascendeix fins al centre de la riostra. Aquesta separació 

està sobre tot motivada per poder ancorar de manera correcte i eficient els pretesat i que 

les plaques d’ancoratge no interfereixin les unes amb les altres. 
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L’armat requerit per resistir el tallant és la mínima establerta per la norma: 13 branques 

de fi 16’s cada 33 cm. Aquestes branques estan situades a 25 cm entre elles. L’armadura 

longitudinal de pell son cada 15 cm un fi 16. 

 

 

5.7. Llosa 

 

La llosa és de 20 cm de cantell. A les zones entre costelles disposarem a la cara superior  

per temes de retracció malla bidireccional fi10 cada 20 cm. A la cara inferior per contra 

haurem de col·locar fi12 paral·leles a les riostres cada 25 cm. En la direcció paral·lela al 
pont haurem de col·locar fi16 cada 20 cm. A la secció sobre les costelles, les armadures 

s’inverteixen i els fi 16 passen a ser fi20 cada 17,5 cm. 

 

5.8. Fonamentacions 

 

Com ja ha estat comentat la qualitat dels materials presents en el és de baixa qualitat així 

que per garantir una bona capacitat portant, una deformació reduïda i no tenir 

problemes de soscavació, es pilonarà l’estructura. 

Després de comprovar que cap de les fonamentacions queda traccionada (piles de 

compensació), s’analitzen les reaccions de l’estructura: 
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Recollint els valors obtinguts a l’estudi geològic del projecte executat podem establir la 

resistència a fust i per punta dels nostres terrenys. Queden presentats en la taula 

següent: 
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  Dimensió Número de piles   

  Amplada  Profunditat Per Fila Per Columna Excentricidad Aumento de Reacción 

Estrep 2900 5,35 5,35 2 2 0,1 322,222222 

Pila 4300 5,35 5,35 2 2 0,15 645 

Torre 48500 8,95 8,95 3 3 0,25 7185,18519 

Pila Secundaria 8800 8,95 8,95 3 3 0,15 694,736842 

    Nº Total 86   

 

 

 Diametre Longitud R Fust R Punta Rtot Número mínim  

Estrep 0,65 39,00 116,98 1061,86 1343,58 3 4030,73678 

Pila 0,65 39,00 116,98 1061,86 1343,58 4 5374,3157 

Torre 1,5 39,00 269,96 5654,87 6208,86 9 55879,7267 

Pila Secundaria 0,65 39,00 116,98 1061,86 1343,58 8 10748,6314 

  +3 para anclaje      
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Estrep         

         

Diàmetre del piló 0,65 m  Coef Fust  Coef Punta Coef de Grup 

     2  3 0,97 

Profunditat Espessor  Rp(Mpa) Tau Fust (Mpa) R Estrat (kN) R Fust (kN) R Punta (kN) Rtot (kN) 

1 1 Llims 0 0,0E+00 0 0 0 0,00 

2,38 1,38 Sorres 0 2,3E-03 3,17 3,17 0 3,08 

4,38 2 Argiles llimoses 0 3,3E-03 6,80 9,97 0 12,75 

8,38 4 Sorres 0 1,2E-03 4,90 14,87 0 27,17 

12,18 3,8 Sorres 0 3,9E-03 15,13 30,00 0 56,27 

12,5 0,32 Sorres 0 1,2E-03 0,39 30,39 0 85,76 

20,7 8,2 Argiles 0 3,3E-03 27,63 58,02 0 142,04 

22,2 1,5 Sorres 0 1,2E-03 1,84 59,86 0 200,10 

39 16,8 Argiles 0 3,3E-03 57,12 116,98 0 1343,58 

45,2 6,2 Sorres 9,6 9,0E-03 56,97 173,95 1061,86 2413,57 

47,2 2 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 18,38 192,33 929,13 3501,38 

53,2 6 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 55,13 247,47 929,13 3741,42 
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Pila         

         

Diàmetre del piló 0,65 m  Coef Fust  Coef Punta Coef de Grup 

     2  3 0,97 

Profunditat Espessor  Rp(Mpa) Tau Fust (Mpa) R Estrat (kN) R Fust (kN) R Punta (kN) Rtot (kN) 

1 1 Llims 0 0,0E+00 0,00 0,00 0 0,00 

2,38 1,38 Sorres 0 2,3E-03 3,17 3,17 0 3,08 

4,38 2 Argiles llimoses 0 3,3E-03 6,80 9,97 0 12,75 

8,38 4 Sorres 0 1,2E-03 4,90 14,87 0 27,17 

12,18 3,8 Sorres 0 3,9E-03 15,13 30,00 0 56,27 

12,5 0,32 Sorres 0 1,2E-03 0,39 30,39 0 85,76 

20,7 8,2 Argiles 0 3,3E-03 27,63 58,02 0 142,04 

22,2 1,5 Sorres 0 1,2E-03 1,84 59,86 0 200,10 

39 16,8 Argiles 0 3,3E-03 57,12 116,98 0 1343,58 

45,2 6,2 Sorres 9,6 9,0E-03 56,97 173,95 1061,85832 2413,57 

47,2 2 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 18,38 192,33 929,126027 3501,38 

53,2 6 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 55,13 247,47 929,126027 3741,42 
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Torre 
        

         Diàmetre del piló 1,5 m 

 

Coef Fust 

 

Coef Punta Coef de Grup 

     

2 

 

3 0,97 

Profunditat Espessor 

 

Rp(Mpa) Tau Fust (Mpa) R Estrat (kN) R Fust (kN) R Punta (kN) Rtot (kN) 

1 1 Llims 0 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0,00 

2,38 1,38 Sorres 0 2,3E-03 7,32 7,32 0 7,10 

4,38 2 Argiles llimoses 0 3,3E-03 15,69 23,01 0 29,41 

8,38 4 Sorres 0 1,2E-03 11,31 34,32 0 62,70 

12,18 3,8 Sorres 0 3,9E-03 34,92 69,24 0 129,86 

12,5 0,32 Sorres 0 1,2E-03 0,90 70,14 0 197,90 

20,7 8,2 Argiles 0 3,3E-03 63,76 133,90 0 327,78 

22,2 1,5 Sorres 0 1,2E-03 4,24 138,14 0 461,78 

39 16,8 Argiles 0 3,3E-03 131,81 269,96 0 6208,86 

45,2 6,2 Sorres 9,6 9,0E-03 131,48 401,43 5654,86678 11397,82 

47,2 2 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 42,41 443,84 4948,00843 16627,91 

53,2 6 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 127,23 571,08 4948,00843 17181,86 
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Pila Secundaria 
      

         Diàmetre del piló 0,65 m 

 

Coef Fust 

 

Coef Punta Coef de Grup 

     

2 

 

3 0,97 

Profunditat Espessor 

 

Rp(Mpa) Tau Fust (Mpa) R Estrat (kN) R Fust (kN) R Punta (kN) Rtot (kN) 

1 1 Llims 0 0,0E+00 0,00 0 0 0,00 

2,38 1,38 Sorres 0 2,3E-03 3,17 3,17 0 3,08 

4,38 2 Argiles llimoses 0 3,3E-03 6,80 9,97 0 12,75 

8,38 4 Sorres 0 1,2E-03 4,90 14,87 0 27,17 

12,18 3,8 Sorres 0 3,9E-03 15,13 30,00 0 56,27 

12,5 0,32 Sorres 0 1,2E-03 0,39 30,39 0 85,76 

20,7 8,2 Argiles 0 3,3E-03 27,63 58,02 0 142,04 

22,2 1,5 Sorres 0 1,2E-03 1,84 59,86 0 200,10 

39 16,8 Argiles 0 3,3E-03 57,12 116,98 0 1343,58 

45,2 6,2 Sorres 9,6 9,0E-03 56,97 173,95 1061,85832 2413,57 

47,2 2 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 18,38 192,33 929,126027 3501,38 

53,2 6 Graves Sorrenques 8,4 9,0E-03 55,13 247,47 929,126027 3741,42 
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Per tant tenim 86 pilons de 39 metres de longitud (més tres metres endinsats dins  

l’estrat). Dels quals 36 son de 1,5 metres de diàmetres i 50 de 0.65 m. De tal manera que 

del diàmetre superior tenim 1512 metres de pilot i del petit 2100. 

Degut al mètode de càlcul emprat l’armat dels pilons només dependrà del seu diàmetre, 

no de la seva posició relativa a la fonamentació. 

Els pilons grans porten dos files de fi 20, separades 7,5 cm entre elles i a 7 cm de 

l’exterior, cada 17,5 cm. Aquest armat s’endinsa els primers 24 metres, per desprès reduir 

se a la capa exterior. 

Els petits porten només una capa de fi 20 separats 15 cm. Un cop passats els vint metres 

de profunditat només estarà armada amb fi 20 cada 25 cm. 

L’armat perimetral consistirà en cèrcols circulars cada 20 cm amb barres de 12 mm. 
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1. Efectes sísmics 

 

1.1. Introducció  

 

L'estudi dels efectes sísmics a considerar per al dimensionament de les estructures del 

tram en Projecte, es realitza d'acord a la Norma de Construcció Sismorresistent: NCSE-02 

i a la Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-

98, aprovada per ordre Ministerial el 12 de febrer de 1.998. 

Les accions sísmiques en estructures es consideraran únicament quan el valor de 

l'acceleració de càlcul sigui superior o igual a sis centèsimes de g (>0.06g), sent g 

l'acceleració de la gravetat.  

 

1.2. Classificació de les construccions 

 

L'actual Norma de Construcció Sismorresistent, igual que la IAP-98, consideren diferents 

classes de construcció atenent a criteris d'afecció i accions sísmiques, d'acord a l'ús al que 

es destini l'estructura i als danys que pugui ocasionar la seva destrucció (estructures de 

moderada importància, de normal importància i d'especial importància). Segons es tracti 

d'una o altra, es desenvolupen diferents procediments de càlcul i es defineixen per a això 

diferents paràmetres (períodes de tornada, coeficients de majoració, etc.). 

Segons la importància de les estructures, l'acceleració de càlcul en el terreny s'obtindrà 

multiplicant els valors bàsics pel coeficient de nivell de dany i i recollit en la taula 12 de 

la IAP-11, o igualment el coeficient dimensional de risc recollit en la citada norma. 

Segons el citat apartat 1.2. “Aplicació de la Norma”, epígraf 1.2.2 “. Classificació de les 

construccions” del Capítol I “Generalitats”, les obres considerades en el present Projecte 

de Construcció es classifiquen com d'especial importància, atès que la seva destrucció 

per un terratrèmol “interrompria un servei imprescindible, i donaria lloc a efectes 

catastròfics” ; coincidint a més amb la descripció que es fa d'elles en el mateix apartat, 

segons la qual ho són les “...infraestructures bàsiques com ponts i principals vies de 

comunicació de les poblacions ”.  
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1.3. Mapa de perillositat sísmica 

 

Del mapa corresponent a la perillositat sísmica la zona objecte d'estudi en el present 

projecte s'engloba dintre de la zona de 0.04 < ab / g < 0.13, acceleració sísmica bàsica 

separable per a un període de tornada de cinc-cents anys. 
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1.4. Acceleració sísmica bàsica  

D'acord al mapa de zonificació de les acceleracions sísmiques bàsiques per a un període de 

retorn de 500 anys i de les consideracions realitzades als apartats anteriors, es dedueix que 

la zona d'estudi es caracteritza per una acceleració sísmica bàsica ab “valor característic de 

l'acceleració horitzontal de la superfície del terreny, corresponent a un període de tornada 

de 500 anys”, igual a: 

ab / g = 0.04 

1.5. Acceleració sísmica de càlcul 

L'acceleració sísmica de càlcul en el terreny a considerar en l'estudi sísmic per a una 

estructura en servei, segons l'Apartat 2.2. de la Norma, adopta la següent expressió: 

ac = ρρρρ x ab 

sent el coeficient de risc ρ = (t/50)0.37   y  t ≥ 100 anys per a construccions d'especial 

importància 

Considerant   t = 100 anys, 

ρρρρ = 1.2923 ≈≈≈≈ 1.30  

coincidint amb el valor del nivell de dany ( γγγγi ) de la IAP-98 de valor 1.3 

i per tant        ac = 1.30 x ab = 1.30 x 0.04  g   =   0.052  g   es a dir,  ac < 0.06  g 

1.6. Conclusió 

L'Apartat 1.2.3. Criteris d'Aplicació de la NCSE-02, diu el següent: 

 “No és obligatòria l'aplicació d'aquesta Norma” : 

� A les construccions de moderada importància. 

� A les altres construccions quan l'acceleració sísmica de càlcul ac 

(article 2.2), sigui inferior a 0,06 g ; sent g l'acceleració de la 

gravetat...” 
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1. Introducció. 

 

El dimensionament de la secció estructural del ferm s’ha realitzat en base a la 

Instrucció 6.1-IC “Secciones de firmes” aprovada el desembre de 2003. 

El dimensionament es basa en dos paràmetres bàsics, que són la categoria de l’esplanada 

i la categoria del trànsit. 

CATEGORIA DEL TRÀNSIT 

1. Segons el dimensionament realitzat a l’Estudi Informatiu, EI-NB-03114, es 

considera una categoria de trànsit T00, corresponent a intensitats majors de 

4.000 vhp/dia/carril, tant en el tronc principal i rotondes, com als vials de 

connexió (amb la carretera B-250 i el carrer 100 del Polígon Pratenc). 

2. Secció estructural escollida. 

 

2.1. PONT 

 

En el cas de la secció del nou pont, sobre el tauler del pont es disposarà les següents 

capes: 

� 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus M-10 granítica a la capa de trànsit, 

amb una dotació de 60 kg/m2. 

� Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 

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

� Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d 
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2.2. VORERA PONT 

 

Pas vianants 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al pas de vianants, es disposaran las 

següents capes sobre el tauler del pont:  

� Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20 cm i 4,5 cm de gruix amb 

tractament antilliscant. 

� 2 cm de morter d’adherència. 

� Reg de curat tipus ECR-1 

 

 

Carril bici 

Per a la zona de la vorera del pont destinada al carril bici, es disposaran las següents 

capes sobre el tauler del pont:  

� 2 cm de paviment a base de barreja homogènia d’àrids i carregues minerals 

“slurry” acolorit. 

� 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 calcària. 

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

 

3. Determinació dels materials de la secció tipus escollida. 

3.1. Mescles bituminoses. 

S'utilitzaran mescles bituminoses en calent M-10 i S-12. 

El fus granulomètric de la mescla S-12 és troba a la taula 542.8 de l'Ordre FOM/891/2004 

d'1 de març. 

Els àrids de las mescles M-10 compliran el que estableix l'apartat 543.2 de l'Ordre 

FOM/891/2004 d'1 de març. 
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3.2. Betum asfàltic. 

 

L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de trànsit 

i de la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Norma 6.1-I.C “Seccions de ferm” (de 

la Direcció General de Carreteres), la zona de projecte es troba a una zona tèrmica estival 

mitja. Així, per la categoria de trànsit T00 el betum de penetració serà: 

�  De penetració 60/70 per la mescla S-12. 

� Betum modificat BM-3c per a  mescles M-10. 

 

ZONA 

TÈRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 

T00 T0 T1 T2 T3 T4 

 
 

CÀLIDA 

 
B40/50 
BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 

BM-3b 
BM-3c 

 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 

 

 
 

B60/70 
 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100 

 
MITJA 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

 
B60/70 
BM-3b 

 

 
 

B60/70 
B80/100 

 
TEMPERADA 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BM-3b 

(Taula 542.1A. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa de trànsit i següent, segons 

l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març). 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A10 Ferms i Paviments 

6 
 

 

ZONA 

TÈRMICA 

ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 

T00 T0 T1 T2 

 
 

CÀLIDA 

 
 

B40/50 
B60/70 
BM-2 

 
 

B40/50 
B60/70 

 
 

 
 

B60/70 
 
 

 
MITJA 

B60/70 
B80/100 

 
TEMPERADA 

B40/50 
B60/70 
B80/100 

 
B80/100 

(Taula 542.1B. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa de base, 

segons l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març). 

 

 

3.3. Regs de curat. 

 

Es defineix com a reg de curat la aplicació d’una pel·lícula continua uniforme d’emulsió 

bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de 

donar impermeabilitat a tota la seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i 

complirà allò establert per l’article 532 “Regs de curat” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de 

març). 

 

3.4. Regs d’adherència. 

 

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 

tractada amb ligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació 

sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament 

superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament regs de tipus 

termoadherent. 

Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb 

una emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 si és 

sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell.  
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1. Introducció. 

 

Es proposa a continuació la Classificació del Contractista corresponent a les 

característiques de les obres projectades, segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

2. Classificació dels Contractistes.  

 

D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles no 

ha de ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20 

% del preu total del Contracte. Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella les 

següents categories per als corresponents grups i subgrups. 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 

2 explanacions 
 

e 

 

B Ponts, viaductes i grans 
estructures 

 

 

3 de formigó pretesat 
f 

F Marítimes 
 

5 amb pilons i palplanxes 
 

e 
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1. Introducció 

 

La construcció del present projecte ve precedida per la construcció de les rotondes i 

enllaços fons als estreps. Això redueix molt la quantitat d’expropiacions necessàries, 

l’obra està situada sobre tot sobre el riu i la llera. Però no s’ha d’oblidar que durant la 

construcció es requerirà espai situat a cada costat del riu i del pont.  

2. Costat Prat del Llobregat 

 

En aquesta zona, segons les dades del Gerencia Territorial del Catastro de Cataluña - 

Barcelona, els terrenys afectats estan qualificats com rústics. La titularitat d’aquest 

terrenys no és única, dels 7523,84 metres quadrats a expropiar temporalment, 2365,87 

son de l’Ajuntament de Prat del Llobregat, 3589,45 son de l’Agencia Catalana del Sol i 

1568,52 son de propietat privada.  

3. Costat Barcelona 

 

Per poder realitzar aquesta part del projecte es requerirà d’una major expropiació degut a 

la major distancia riu estrep: 11640,69. La part pertanyent a propietat privada que en 

aquest costat és sol industrial (part del polígon industrial Pretenc), és 1801,26 i el sol 

pertanyent a l’Institut Català del sol es de 7906,83 metres quadrats fent que la 

expropiació total sigui de 9708,09 metres quadrats.  

 

 

 

 

 

 

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A12 Expropiacions 

4 
 

 

4. Valoració del terrenys  

 

Els preus aproximats dels terrenys s’han fixat en funció dels seus aprofitaments i de la 

seva situació. Així per calcular el valor aproximat de les expropiacions s’han utilitzat els 

preus següents:  

• Sòl industrial:      17 € /m2 

• Sòl rústic     9 € / m2 

Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per 

a la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 

 

Les indemnitzacions per ocupacions temporals s’han fixat en un 10% del preu 

d’expropiació.  

El sòl públic del Terme Municipal de Prat de Llobregat ha estat exclòs de la valoració, en 

tractar-se de sòl de caràcter públic. 

 

 
Prat del Llobregat Barcelona Cost Expropiació 

 
Sol Rústic Sol Rústic Sol Industrial 

 
Institut Català del Sol 3.230,51 € 7.116,15 € 

 14.820,47 € 
Particulars 1.411,67 € 

 
3.062,14 € 

 

 

El total  de l’import de les expropiacions corresponent al projecte Pont de la Gola 

del Llobregat Vial Port-Aeroport és de catorze mil vuit cents vint amb quaranta 

set cèntims (14.820,47 €). 
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2 ANTECEDENTS 
 

 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), 

es parteix del principi, que el  Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de 

Seguretat designat pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves 
capacitats i atribucions professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves 

decisions constructives, de conformitat amb els següents Principis de l’Acció Preventiva 

en matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 

 

A) Evitar els riscos.  

 

-S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys 
s’actualitzi de forma imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació 

externa (ex. supressió del risc o substitució del perill en origen, o si això no es possible o 

fent servir un  Sistema de Protecció Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se amb tota 

probabilitat un accident”. 

S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a 

fenòmens naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany 

físic a les persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o de tercers”. 

 

B) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 

1. COM EMPRESA: El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern 

d’empresa,  haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos respecte a les instal·lacions fixes i 
els llocs establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, 

abast, participació social, etc., que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis, 

de conformitat a la normativa de general aplicació. 

S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes principals” (o 
”bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la possibilitat que 

s’actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o materials) en el lloc 

de treball. 

 CAUSES: 

 Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que intervenen en un 

accident: 
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 - Condició Insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que 

influint en les condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi un 

accident (=FACTOR TÈCNIC). 

 -  Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que 

permet directament que es produeixi un accident (=FACTOR HUMÀ). 

S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques naturals”, 

fora de control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han pogut eliminar 

(ex. la força de la gravetat, energia eòlica, etc.)”. 

 

2. COM A CONTRACTISTA: El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com 

l’instrument bàsic d’ordenació de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i 

planificació de l’activitat preventiva, limitat a l’obra com a centre de treball. 

 

C) Combatre els riscos en el seu origen. 

 

Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 

 · Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural 

industrial del sector, com a requisit previ al resultat final previst, limitant les audàcies 

arquitectòniques a la veritable disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessaris 

per a aconseguir el producte constructiu projectat. 

 · Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i 

comercialització, garantint la seva utilització en condicions de seguretat per als usuaris i 

tercers circundants, en les condicions de treball previstes pel projectista i el fabricant de 

l’equip. 

 

Fase d’Organització/Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” 

d’accident): 

 . Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria 

d’activitats constructives a realitzar. 

 . Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes 

constructius, de forma poc evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de 

l’activitat constructiva és manutenció. 

 . Zones de circulació: Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 

 . Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de 

les causes Bàsiques d’accidents, més habituals. 
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 . Interferències: Treballs simultanis incompatibles. 

 . Tassa treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i de 

simultaneïtat puntual elevada. 

 . Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents 

actors del fet constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions 

suficientment coordinades entre ells. 

 

Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques d’accident): 

 . Qualificació: Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o 
preventiva de Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, Subcontractistes, 

Treballadors Autònoms, tècnics i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de defectes en 

l’execució material dels treballs, donant com a resultat 1r) Realització tradicional i 
inercial de tasques. 2n) Utilització en precari de maquinària, mitjans auxiliars, equips i 

ferramentes. 3r) Formació inadequada o insuficient de comandaments intermitjos i del 

personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació de noves tècniques, com a conseqüència 

dels punts anteriors. 

 . Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, 

amb defectes crítics en part d’alguna de les 4 funcions tradicionals de Gestió: 

  Planificació. 

  Organització. 

  Direcció / Execució. 

  Control. 

 

D) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 

treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, 
en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la 

salut. 

 

Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri 

“ergonòmic”. S’entendrà per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de lluita 

davant la fatiga i l’envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el treball, 
mitjançant l’adaptació del treball a l’home, disseny de l’ambient i dels útils de treball, 

ajustant-se a les condiciones òptimes d’utilització per l’home, segons les seves 

limitacions anatòmico-fisiològiques. 
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E) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

 

1. SUPERAR.- PLANTEJAMENT CONSERVADOR (Esperit gremial i “artesanal” de 
la construcció): El Projecte i Planificació que mantinguin procediments de treball, 
mitjans humans (ex. reparadors-escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i 
estrebats de fusta realitzats “in situ”), tradicionalment arriscats, basats exclusivament en 
l’artesania i recursos comuns existents a l’obra, estan condemnats a mantenir els índexs 
de siniestralitat actuals. 
 

 

2. POTENCIAR.- PLANTEJAMENT INNOVADOR (Consolidació de la “indústria” de la 

construcció): La gradual industrialització (ex. posada a l’obra de  prefabricats, encofrats i 
estrebats metàl·lics modulars, etc.), i utilització de mitjans humans especialitzats (ex. 

muntadors de bastides, col·locadors de Sistemes de Protecció Col·lectiva, etc.), així com 

l’aprovisionament de mitjans auxiliars, ferramentes, màquines i equips adequats a 
l‘estudi científic de cada tipus de treball (ex. Serra de trepar manual portàtil com a 

alternativa a la serra de trepar de taula per a encofrador,..,), en definitiva, aquells que 

responguin a necessitats específiques de cada ofici, equipats en origen amb les  
proteccions i resguards més senzills i eficaços, d’entre els existents en el mercat, 

influeixen en un radical descens de les tasses històriques d’accidents, a més a més d’unes 

millores notables de la rentabilitat econòmica (especialment en la reducció de costos 
indirectes i no assegurats), contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la 

construcció com a sector industrial evolucionat. 

 

F) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 

 

S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. buits 

horitzontals al descobert sobre forjats + força de la gravetat) per a ocasionar danys. Sent 
substituït per una altra solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia que 

“comporti poc o cap perill” (ex. Condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior a 5 

m, amb malla electrosoldada i tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol 

perimetral de formigó, o en altre ordre de coses, l’execució de muntants d’escala 

definitives en formigó, en lloc d’escales manuals portàtils, etc.). 

 

G) Planificar la Prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 
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1. PLANIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Per a què el  Projecte Constructiu pugui 

contemplar la inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i 

Planificació Industrial inicial de les obres, és necessari que l’Administració exerceixi les 
funcions de coordinació que li són pròpies, respecte al control institucional d’ordenació 

del sector, qualificació dels distints actors del fet constructiu, augmentant el rigor 

preventiu dels projectes i la seva materialització, control de l’eficàcia del disseny i 

comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP), Proteccions i 
Resguards de màquines equips i ferramentes, Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) (ex. 

laboratoris d’assajos, certificats d’idoneïtat, etc.)  així com d’Equips de Protecció 

Individual (EPI), com a criteris d’estructura sectorial i de comercialització que ja li ha de 
venir donada al Projectista de construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat en el 

Projecte. 

 

2. PLANIFICACIÓ DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I 

CONTRACTISTA/ES: En la planificació, programació, execució i control de Mètodes de 
treball, Procediments Operatius de Seguretat Anàlisis de treball per Descomposició de 

Tasques, Mètodes de treball i Protocols de posada a l’obra, que han estat concebuts 

ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els Equips, pel/s autor/s del Projecte 
constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina prevencionista aplicada a la 

construcció (és dir, en el coneixement de les Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat). 

 

H) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

 

1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): Peça o utillatge de protecció que actuen 
com a “escut portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que entra en 

contacte amb l’usuari portador (ex. casc). Necessita de la col·laboració activa del 

beneficiari per a assegurar la seva eficàcia. 

 

2. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC): Protecció o resguard que actua com 

a “pantalla interposada” entre l’energia fora de control i els possibles beneficiaris de la 
seva eficàcia (ex. Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i assegurament de la 

seva solidesa, no necessita de la col·laboració activa de cap dels beneficiaris per a 

assegurar la seva eficàcia. 

 

I) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
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3 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 

la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 

obres Pont de la Gola del Llobregat així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 

el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 

per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 
recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 

en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al 
Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

3.1 PROMOTOR – PROPIETARI 

 

Promotor              : GISA (Gestió d’infraestructures, S.A.) 

3.2 DADES DEL PROJECTE 

3.2.1 Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte : Ulric Celada Blesa  

3.2.2 Tipologia de l'obra  

 

Obra civil. 

Construcció de Pont.  

 

El vial Port-Aeroport, es configura com una ronda sud externa del nucli del Prat, des de 
l’autovia C-31 fins a la Zal del Port, i connecta les àrees logístiques del Mas Blau, 

l’Aeroport i el Port. 
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El nou vial, objete del Present Projecte, conecta la carretera B-250 i el polígon industrial  

El pont connecta la població de Prat del Llobregat amb el polígon Pratenc. Avança en 

direcció est, creuant la nova llera del Ríu Llobregat, , fins arribar a la rotonda del polígon. 

El viaducte permet també el pas inferior de tota la vialitat projectada pel Ministeri de 
Foment per als nous accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona. Aquest tram 

formarà part del vial Port-Aeroport. 

 

A més, l’obra comprèn la construcció d’un carril bici al llarg de tot el nou vial. 

 

3.2.3 Situació 

 

Emplaçament      : El Prat de Llobregat. 

I aquest seria ll’hospital més proper desde l’obra costa Bacelona: 

 

I des de el costat Prat del Llobregat: 
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3.2.4 Pressupost d'execució material del projecte 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 

de 8.378.163,24 € (vuit milions tres-cents setanta vuit mil cent seixanta tres euros 

amb vint-i-quatre cèntims). 

3.2.5 Termini d'execució  

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 14 mesos. 

 

3.2.6 Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 113 persones amb un nombre 

mig de 100 operaris. 
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3.3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

3.3.1 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 

continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

3.3.2 Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

3.3.3 Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 

a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 

i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
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M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 

d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 

recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 

especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 

3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 

condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 

de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 

les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-

se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un 
altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A13 Estudi de Seguretat i Salut Memòria 

14 
 

parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 

mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 

màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 

obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 

ubicació. 

3.4 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
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persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

 

3.4.1 Serveis higiènics 

 

 Lavabos 

 

Com a mínim un per a cada 10 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta d’un 

lavabo col.lectiu amb tres aixetes. Es col·locaran sis mòdul sanitari. 

 

 

 Cabines d’evacuació 

 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta de dues 

plaques turques. Es col·locaran sis mòdul sanitari. 

 

 

 Local de dutxes 

 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. El mòdul 

prefabricat de sanitari consta de dues dutxes. Es col·locaran sis mòdul sanitari. 

 

3.4.2 Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. El mòdul prefabricat de 

vestuari consta de 8,2x2,5 m2. Es disposaran dotze mòduls, resultant una superfície 
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total per a vestidor de 41 m2, adequada per als 122 treballadors en punta. 

 

3.4.3 Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. S’han situat divuit mòduls prefabricats de 

menjadors a l’obra, resultant una superfície per treballador de 2,04 m2. 

 

Equipat amb banc  allargat, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones 

per a cada 7 comensals), i cubell hermètic (100 l de capacitat, amb tapa) per a 

dipositar les escombraries. 

 

3.4.4 Local de descans 

 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 

3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 

del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

Es considera que se utilitzaran els mòduls prefabricats de vestuari i mòduls 

prefabricats de menjadors com a locals de descans, resultant  en total una superfície 

per treballador de 4 m2 

 

3.4.5 Local d'assistència a accidentats 

 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 

personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 

− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 

a prop dels llocs de treball. 

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si 

fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 

 

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 

pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 

mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 

diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, 
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 

picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 

termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

L’armari farmaciola i la llitera es posaran en un dels mòduls prefabricats de vestuari 
que es senyalitzarà degudament com a local de primer auxilis i es utilitzarà com 

recinte destinat a les cures del personal quan sigui necessari. 

 

4 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

Eliminació i evacuació: 

 

Els principals residus generats en la construcció de l’obra provenen de: 

� Enderrocs de ferms i paviments. 
� Excavació de terres. 
� Desmuntatge d’elements metàl.lics (senyals, baculs, barreras). 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
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considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 

triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

Emmagatzematge 

 

El contratista serà responsable de la separació i emmagatzematge de materials 

reciclats i elements de construcció reutilitzats i de la seva posterior gesió, eliminació o 

reutilització. 

Entre els materials reciclats que es poden trobar en la present obra, destaquen: 

� Metalls 
� Elements de fusta  
� Asfalts. 
Els materials de construcció reutilitzables més importants són les instal.lacions 

d’obra. 

 

 

5 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
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Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 

mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 

referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

5.1 Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

- Ciment. 

- Formigó. 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

 

5.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 
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b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 

destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el 

moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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6 CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 

l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 

vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 

s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit 

públic“. 
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7 TEMPERATURES 
 

Es pot dir que la temperatura mitja mensual no supera els 15 ºC. 
Durant l'hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 4 i 6 ºC. 
A l'estiu, les temperatures mitges prenen uns valors compresos entre els 24 i 26 ºC. 
L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, es situa entorn als       20 ºC. 

 

8 PRECIPITACIONS 
 

Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia mitja 
anual compresa entre els 400 i els 500 mm, registrant-se els màxims de precipitació 

mitja mensual durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a 

l'estiu. 

 

9 CARACTERISTIQUES DEL TERRENY 
 

Des del punt de vista geològic, aquesta regió es situa a la Depressió de l’Ebre. Aquesta 

depressió està formada per terrenys eocens i oligocens, que constitueixen una divisió 
marcada per la presència de facies vermelles i grises que reflecteixen ambients 

continentals i marins, respectivament. 

 

La zona es situa, en concret, sobre el substrat terciari, d’edat Chattiense (Oligocé 

superior), format per lutites i gresos, amb alguns llentions de conglomerats dispersos 

de poca importància, interpretant-se, en el seu conjunt, com a dipòsits de plana 

d’inundació, dins d’un gran sistema fluvial. 

 

El Quaternari està representat per argiles, sorres i graves subanguloses disperses, 

corresponents a la plana d’inundació al·luvial de la riera de Coma. Apareixen també 

dipòsits col·luvials indiferenciats de glacis, sòls de recobriment superficial i dipòsits 
de fons de vall (Quaternari el·luvial). Els sediments al·luvials i els dipòsits el·luvials-

col·luvials estan formats principalment per argiles, sorres i graves de curta 

mobilització, la zona de procedència de les quals correspondria als relleus Terciaris 
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més elevats de la zona. 

10 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 

de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución 

de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

10.1 Procediments d'execució 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra. 

 

10.2 Ordre d'execució dels treballs 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

 

10.3 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
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l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

11 Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 

al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

12 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur 

és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que 
no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 

si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 
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3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

•••• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
•••• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
•••• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
•••• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-

se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 
 

 

13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 
tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 

de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
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dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 

de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 

(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 

treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 

que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb 

el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per 

part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 

i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

16 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament 
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de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció 

General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 

no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

•••• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
•••• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
•••• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
•••• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 

suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
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− Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
− Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
− El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
− Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
− Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 

menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

17 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

17.1 Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 

la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 

tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
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polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 

el seu estat original. 

 

 

 

17.2 Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

  

18 Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

18.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
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zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

•••• Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de 
la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 

•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament 
(cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
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cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 

tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

19 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 

de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

20 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
f) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi 
havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de 
vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD – 2. 

 

21 Manteniment 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 

seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

22 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

23 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

23.1 Riscos de danys a tercers 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 

o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
 

 

23.2 Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
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que transiten pels voltants de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 

òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 

protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de 

gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

24 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,27000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,49000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 20,49000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,58000 €

A0140000 h Manobre 16,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 21,00000 €



Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €



Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,94000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 13,16000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,09000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,78000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 0,98000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 207,00000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,78000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,73000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,16000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,09000 €

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,16000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

26,19000 €

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

5,31000 €

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

4,61000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,50000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,41000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,05000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,27000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,45000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

14,17000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

55,73000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

23,42000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,20000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 4

MATERIALS

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 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

50,93000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,97000 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 46,93000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,97000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

23,58000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,15000 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,13000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

72,62000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,48000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0039 u Anticaigudas retractil automatic 395,00000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,66000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

13,86000 €

BBBAC019 u Senyal indicativa 10,60000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

9,66000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €

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

224,78000 €

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

156,78000 €

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

146,78000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 48,25000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 70,12000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

83,94000 €
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MATERIALS

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 163,46000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

103,70000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

67,27000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 66,62320 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,19000 = 18,90900

Subtotal: 18,90900 18,90900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,56000 = 0,93600

Subtotal: 0,93600 0,93600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 83,93000 = 16,78600

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 13,16000 = 20,39800

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,50000 = 9,42500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,94000 = 0,16920

Subtotal: 46,77820 46,77820

COST DIRECTE 66,62320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,62320
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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 7,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10850

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

Rend.: 1,000 27,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

1,000      x 26,19000 = 26,19000

Subtotal: 26,19000 26,19000

COST DIRECTE 26,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,49950

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu EURO 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 5,31000 = 5,31000

Subtotal: 5,31000 5,31000

COST DIRECTE 5,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57550
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P-4 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 4,84 €

Unitats Preu EURO 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 4,61000 = 4,61000

Subtotal: 4,61000 4,61000

COST DIRECTE 4,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84050

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87500

P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de

1,000      x 10,41000 = 10,41000
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poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Subtotal: 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93050

P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 5,05000 = 5,05000

Subtotal: 5,05000 5,05000

COST DIRECTE 5,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30250

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,27000 = 5,27000

Subtotal: 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53350

P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42250

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 14,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

1,000      x 14,17000 = 14,17000

Subtotal: 14,17000 14,17000

COST DIRECTE 14,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,87850

P-11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 58,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb

1,000      x 55,73000 = 55,73000
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puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Subtotal: 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,51650

P-12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 24,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

1,000      x 23,42000 = 23,42000

Subtotal: 23,42000 23,42000

COST DIRECTE 23,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,59100

P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,20000 = 2,20000



Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31000

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,19000 = 13,19000

Subtotal: 13,19000 13,19000

COST DIRECTE 13,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,84950

P-15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un 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 53,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un 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

1,000      x 50,93000 = 50,93000

Subtotal: 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47650

P-16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 24,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 22,97000 = 22,97000

Subtotal: 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11850

P-17 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 49,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000      x 46,93000 = 46,93000

Subtotal: 46,93000 46,93000

COST DIRECTE 46,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,27650

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81850

P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 24,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 23,58000 = 23,58000

Subtotal: 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75900
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P-20 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 3,64400 3,64400

Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,16000 = 0,03200

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 0,78000 = 0,46800

Subtotal: 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 4,32400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54020

P-21 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i
suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

Subtotal: 9,11000 9,11000

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,200      x 1,09000 = 0,21800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 207,00000 = 0,62100

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,40000 = 4,00000

Subtotal: 4,83900 4,83900

COST DIRECTE 13,94900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,64645
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P-22 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750

Subtotal: 9,11000 9,11000

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 66,62320 = 1,33246

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,09000 = 0,31500

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,78000 = 0,61160

Subtotal: 2,25906 2,25906

COST DIRECTE 11,36906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93751

P-23 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 19,83000 = 3,47025

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 16,61000 = 2,90675

Subtotal: 6,37700 6,37700

Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,78000 = 0,61160

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal
metàl.lic, per a 20 usos

1,200      x 0,16000 = 0,19200

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 7,73000 = 0,03092

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,09000 = 0,21600

Subtotal: 1,05052 1,05052
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COST DIRECTE 7,42752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,79890

P-24 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

Subtotal: 3,64400 3,64400

Materials

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 0,66000 = 0,69300

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 72,62000 = 5,08340

Subtotal: 5,77640 5,77640

COST DIRECTE 9,42040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89142

P-25 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 3,64400 3,64400

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 0,98000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

COST DIRECTE 4,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06100

P-26 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,16 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150

Subtotal: 0,99150 0,99150

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,48000 = 0,50400

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,13000 = 0,56500

Subtotal: 1,06900 1,06900

COST DIRECTE 2,06050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16353

P-27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,16610 0,16610

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,19610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20591

P-28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

Subtotal: 5,46600 5,46600

Materials

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 0,96000 = 12,00000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,40000 = 4,80000
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Subtotal: 16,80000 16,80000

COST DIRECTE 22,26600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,37930

P-29 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos
semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat de
diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb conector de
cargol

Rend.: 1,000 423,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,61000 = 8,30500

Subtotal: 8,30500 8,30500

Materials

B15A0039 u Anticaigudas retractil automatic 1,000      x 395,00000 = 395,00000

Subtotal: 395,00000 395,00000

COST DIRECTE 403,30500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,16525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,47025

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 38,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

Subtotal: 36,44000 36,44000

COST DIRECTE 36,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,82200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,26200

P-31 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 124,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,83000 = 118,98000

Subtotal: 118,98000 118,98000
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COST DIRECTE 118,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,92900

P-32 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 17,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44050

P-33 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 28,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000

Materials

BBBAC019 u Senyal indicativa 1,000      x 10,60000 = 10,60000

Subtotal: 10,60000 10,60000

COST DIRECTE 27,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,57050

P-34 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions Rend.: 1,000 971,52 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions Rend.: 1,000 997,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 17,58000 = 4,09614

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 20,49000 = 4,77417
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,87031 8,87031

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,56000 = 3,56000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 9,66000 = 9,66000

Subtotal: 13,22000 13,22000

COST DIRECTE 22,09031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,19483

P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 236,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 224,78000 = 224,78000

Subtotal: 224,78000 224,78000

COST DIRECTE 224,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,23900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,01900

P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 164,62 €
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Unitats Preu EURO 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 156,78000 = 156,78000

Subtotal: 156,78000 156,78000

COST DIRECTE 156,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,61900

P-39 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 154,12 €

Unitats Preu EURO 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 146,78000 = 146,78000

Subtotal: 146,78000 146,78000

COST DIRECTE 146,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,11900

P-40 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 44,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 19,27000 = 19,27000

Subtotal: 19,27000 19,27000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 21,40000 = 21,40000
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B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,86000 = 1,45530

Subtotal: 22,85530 22,85530

COST DIRECTE 42,12530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23157

P-41 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

Subtotal: 4,15250 4,15250

Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 48,25000 = 48,25000

Subtotal: 48,25000 48,25000

COST DIRECTE 52,40250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,02263

P-42 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150

Subtotal: 2,49150 2,49150

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 70,12000 = 17,53000

Subtotal: 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 20,02150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,02258

P-43 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

Subtotal: 5,81350 5,81350

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 83,94000 = 20,98500

Subtotal: 20,98500 20,98500

COST DIRECTE 26,79850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13843

P-44 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 114,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

Subtotal: 5,81350 5,81350

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 103,22000 = 103,22000

Subtotal: 103,22000 103,22000

COST DIRECTE 109,03350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,45168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,48518

P-45 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 86,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,19000 = 0,85950

Subtotal: 0,85950 0,85950

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 81,12000 = 81,12000

Subtotal: 81,12000 81,12000

COST DIRECTE 81,97950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,07848

P-46 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 1,66100 1,66100

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 48,21000 = 48,21000

Subtotal: 48,21000 48,21000

COST DIRECTE 49,87100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,36455

P-47 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 0,83050 0,83050

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

COST DIRECTE 1,69050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77503

P-48 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 179,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 20,49000 = 7,68375

Subtotal: 7,68375 7,68375

Materials

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 1,000      x 163,46000 = 163,46000

Subtotal: 163,46000 163,46000

COST DIRECTE 171,14375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,55719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,70094

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 108,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 103,70000 = 103,70000



Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 103,70000 103,70000

COST DIRECTE 103,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,88500

P-50 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 70,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 67,27000 = 67,27000

Subtotal: 67,27000 67,27000

COST DIRECTE 67,27000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,63350

P-51 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 183,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 174,40000 = 174,40000

Subtotal: 174,40000 174,40000

COST DIRECTE 174,40000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,72000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,12000

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 31,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,50000

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 186,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 177,50000 = 177,50000



Pont de la Gola del Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/05/13 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 177,50000 177,50000

COST DIRECTE 177,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,87500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,37500

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 17,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44050

P-55 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils
metàl.lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge

Rend.: 1,000 250,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 HX11X099 u Extintor portàtil Rend.: 1,000 28,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 HX900009 mes Técnic de prevenció Rend.: 1,000 2.646,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 120,000 /R x 21,00000 = 2.520,00000

Subtotal: 2.520,00000 2.520,00000

COST DIRECTE 2.520,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 126,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.646,00000
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

 
 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut correspondre al Projecte 

Constructiu: “Alternativa al Pont de la gola del Llobregat Vial Port Aeroport” que busca 
una altre solució per completar el pont sobre el Llobregat que estableix el Projecte 

constructiu:“Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram , entre la 

carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: El Prat de Llobregat” de clau 

NB-03114.1. 

 

Aquest projecte es centra en el Tram Ib del projecte NB-03114.1. que parteix de la rotonda 
Oest i avança en direcció est, creuant la nova llera del Ríu Llobregat mitjançant un 

viaducte de 304m, que permet també el pas inferior de tota la vialitat projectada pel 

Ministeri de Foment per als nous accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona., fins 

arribar a la rotonda Est (compresa en el tram Ic). 

 

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran de complir el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a 

document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra 
i les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 

EL document també comprèn les implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 

hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

 

 

a) Tots aquells continguts al: 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
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posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, L’Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 

mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 

de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Inclou una descripció dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 

que s’hauran d’utilitzar a la obra. També hi figura la identificació dels riscos laborals 

eliminables i no eliminables i les mesures preventives requerides. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 

així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 

l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

 

 

Plànols: Esquemes  necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 

preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte  d'obrahavent de ser cadascun dels 

documents que l'integren coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos,  que comporti la realització de 

l'obra. 

 

 

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. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES 
 

A continuació s’exposa una relació de principis d’acció preventiva que els diferents 

agents de la obra han de tenir en compte durant aquesta: 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. 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. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 

2.1. 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. 

 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A13 Estudi de Seguretat i salut Plec General 

7 
 

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. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- 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. 

 

2.2. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 

l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 

realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
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productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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. 

 

2.3. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 

les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
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instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o 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. 

- 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. 
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. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

- 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 
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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 Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones 
de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector 
i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

- 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. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 

en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 
 

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. 
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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 sinó que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 

especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

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) .   

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 

Professional corresponent. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors, 

els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 

desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

 

4.1. Textos generals 

 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

− Convenis Col·lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de 
juliol de 1973. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 
de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− 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 
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de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 
de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 
1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 
O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig 
de 2001. 

− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 
de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004.  
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4.2. Condicions ambientals 

 

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 

4.3. Incendis 

 

− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 

− Ordenances Municipals  
 

− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 
de setembre de 2002. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

 

4.5. Equips i maquinària 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
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− 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 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 
juliol de 2003. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 

− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel 
RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer 
de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig 
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
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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. 

 

5. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

5.1. 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. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

•••• Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 

de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

     -         Investigació Tècnica d'Accidents. 
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•••• Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc.  

 

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 

 

 

5.2. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
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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. 

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. 

 

5.3. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 

de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

Barcelona, abril 2013 

 

L'Enginyer Autor del Projecte 

 

 

Ulric Celada Blesa 
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1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

1.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar 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 física 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: 
 
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. A tal fi hauran de: 

     - Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
     - Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
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     - Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 

riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable 
de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat 

als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan 

es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 

substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de 

rentat antisèptic. 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho 

ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 

fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o 

anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, 

serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 

d'ulls i oïdes. 

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 
desplaçament de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 

altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 

de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre 

el casc (mai al seu interior). 

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. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

     - 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 
 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
     - En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
     - En els demés 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. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
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Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 

protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents 

persones. 

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 
     - 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 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 

haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant 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 asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 

corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 

"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 

retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 

la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 

es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
 

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 
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     - Treballs de percussió 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 

d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 

generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-

los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 

soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 

verificant la compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran 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 
     - Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
     - Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
     - Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
     - Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
     - Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals 

hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 

sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres 

químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals 

que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 

risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 

següents activitats: 

     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 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 característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques 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: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat 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. 
         - 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 
         - Construcció de sostres 
         - 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: 
         - Construcció de sostres 
     - 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 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 

amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
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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 o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 

ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 

vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 

sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 

defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús 

de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

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 
 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

     - 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 
     - Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
     - La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària 

de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 

temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 

usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats: 

     - Peces i equips de protecció: 
          - 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 anti-inflamable: 
          - 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 PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les següents condicions: 

     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 

recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques: 

     - Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
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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 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 

faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 

dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

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. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge 
i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 

utilitzar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 



Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
A13 Estudi de Seguretat i Salut Plec  de Prescripcions Particular 

12 
 

REAL DECRETO 773/1997 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 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 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 29/4/1999 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 28/7/2000 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. 

 
 

2 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

2.1 PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 

una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 

susceptibles de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

     - Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
          - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
          - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
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          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
          - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
          - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
          - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
     - Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
          - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
          - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
          - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
          - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
          - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
          - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
          - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
     - Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
         - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
         - Anellat per a escales de ma 
         - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
          - Pantalla de protecció front al vent 
          - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
     - Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per 

als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris 

d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements 

mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 

poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 

utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 

projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del 

SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 

relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
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Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 

apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre 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 
     - 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 150 kp/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. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
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S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 

les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 

d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 

estiguin per sota de la protecció. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són 

les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill 

per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 

la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després 

d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 

instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

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 alçada 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). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge 
i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 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 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 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 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 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 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. 
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3 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

3.1 BARRERES DE SEGURETAT 

3.1.1 PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques 
AASHO per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig per al repartiment dels trams 
     - Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a 
la D.T., o les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del 
carril al que protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir 
amb pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

4.1 BARRERES DE SEGURETAT 

4.1.1 ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 

SEGURETAT 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Barrera de peces prefabricades 
     - Barrera elaborada "in situ" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Peces prefabricades: 

     - Replanteig 
     - Col·locació de les peces 
     - Unió de les peces entre elles 

Elaborades "in situ": 

     - Replanteig 
     - Neteja de la base 
     - Col·locació de les armadures 
     - Formigonament 
     - Curat del formigó 
     - Execució dels junts de formigonament 

CONDICIONS GENERALS: 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 

expressament aprovades per la D.F. al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
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     - Nivells:  ± 10 mm 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

FABRICADA "IN SITU": 

La barrera ha de tenir la secció indicada a la D.T. 

La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 

La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes 

estranys. 

Resistència a compressió del formigó a 28 dies:  >= 250 kp/cm2 (25 N/mm2) 

Dosificació del formigó: 

     - Ciment:  > 325 kg/m3 
     - Aigua/ciment:  < 0,5 
Assentament con Abrams:  3 cm 
Armadures:  Barres corrugades 
Tipus d'acer:  AEH 400 (B 400) mínim 
Cavalcament armadures: 
     - Armadures soldades:  12 cm 
     - Altres casos:  50 cm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la D.T. 

ELABORADA "IN SITU": 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del 

formigó. 

No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la D.F. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
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El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions 

formigonera i de mitja hora si es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en 

obra del formigó és de 2 hores des de la seva fabricació. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es 

produeixin disgregacions. 

Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha 

d'humitejar la superfície. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una 

membrana impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Materiales básicos y control de ejecución. 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

4.2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

     - Reflectants 
     - No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

     - Vials públics 
     - Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 
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Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 

8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 

col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 

mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 

es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 

treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305). 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-
se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 

nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 

senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 

desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell 

de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 

s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
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En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la 

D.F. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 

faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment 

a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la 

superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment 

a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas 

Viales, de la Instrucción de carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 

Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

 

 

4.3 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 

senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

     - La senyalització mai no elimina el risc. 
     - Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
     - Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
     - La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 

rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 

establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 

informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 

hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 

addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
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S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 

objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 

únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 

8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 

col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 

mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 

de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, 

es composarà, com a mínim, dels següents elements: 

     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 

treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

     - Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
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     - Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305) 
     - Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 

resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-

se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

     - Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 

senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 

desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 

inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell 

de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 

per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 

que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 

MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba 

el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 

Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 

el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

4.4 ABALISAMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 

L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 

desitja que siguin ultrapassats. 

 

CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ 
abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana 
metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m 
de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran 
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat 
sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm 
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 

2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25 ºC. 

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 abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 

prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 

independència que hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 

 

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, 

BALISA, FITA, CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 

unitat segons amidament D.T. 
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CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 

m de llargària segons amidament D.T.    

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 

reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3-IC Señalización de Obras 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios 

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 

el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales. 
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5 EQUIPAMENTS 

5.1 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

5.1.1 MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 

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·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, superfícies 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 

llei 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. 
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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. 

 

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). 

 

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. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 

del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 486/1997 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. 
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REAL DECRETO 1627/1997 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 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 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 25/3/1998 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 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 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 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones 

de seguridad en la indústria de la edificación 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 

Barcelona, abril 2013 

 

L'Enginyer Autor del Projecte 
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Pont de la Gola del Llobregat

AMIDAMENTS Data: 14/05/13 Pàg.: 1

OBRA 01  PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
CAPÍTOL 01  EQUIPS 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 100,000

2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 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 60,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Euro



Pont de la Gola del Llobregat

AMIDAMENTS Data: 14/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un 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

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

18 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

OBRA 01  PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Pont de la Gola del Llobregat

AMIDAMENTS Data: 14/05/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 288,000

4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 620,000

5 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4.500,000

9 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm
i 15 m. de longitud amb conector de cargol

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

OBRA 01  PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.760,000 0,100 176,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/05/13 Pàg.: 4

4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

5 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/05/13 Pàg.: 5

17 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

18 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

23 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

24 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

26 HX11X099 u Extintor portàtil

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

27 HX900009 mes Técnic de prevenció

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

OBRA 01  PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
CAPÍTOL 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Euro
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Pont de la Gola del Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/05/13 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

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H141300FP-2 u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat

segons UNE-EN 397

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1421110P-3 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

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H1423230P-4 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

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1457520P-6 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1459630P-7 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H145B002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H145K153P-9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,42 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1461164P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

14,88 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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H1463253P-11 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

58,52 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

H1465277P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

H146J364P-13 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,85 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

H147D102P-15 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 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

53,48 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H1481242P-16 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

24,12 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1485670P-17 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 49,28 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H1485800P-18 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

17,82 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1488580P-19 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

24,76 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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H151A1K1P-20 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la

xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H151CPP1P-21 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge

inclòs

14,65 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H1522111P-22 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,94 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1523221P-23 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals

metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H152D801P-24 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H152J105P-25 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

H152U000P-26 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H1534001P-27 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H153A9F1P-28 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,38 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H154M039P-29 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat

de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb conector de cargol

423,47 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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H15Z1001P-30 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,26 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H16F1003P-31 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 124,93 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H16F1004P-32 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAC019P-33 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma

rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HG500001P-34 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions 971,52 €

(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HG500002P-35 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions 997,72 €

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HGD1222EP-36 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

23,19 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HQU1531AP-37 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

236,02 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

HQU1A50AP-38 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

164,62 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HQU1H53AP-39 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

154,12 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQU21301P-40 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 44,23 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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HQU22301P-41 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,02 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

HQU25701P-42 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

HQU27902P-43 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,14 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HQU2AF02P-44 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 114,49 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQU2E001P-45 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,08 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HQU2GF01P-46 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

52,36 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

HQU2P001P-47 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2QJ02P-48 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 179,70 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HQUA1100P-49 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

108,89 €

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

HQUA3100P-50 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

70,63 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQUAAAA0P-51 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 183,12 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQUAM000P-52 u Reconeixement mèdic 31,50 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HQUAP000P-53 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQUZM000P-54 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HX11X087P-55 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb

banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

250,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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HX11X090P-56 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

59,34 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HX11X099P-57 u Extintor portàtil 28,12 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HX900009P-58 mes Técnic de prevenció 2.646,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)
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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

7,11 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,77000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat

segons UNE-EN 397

27,50 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homolo 26,19000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,58 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,31000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-4 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

4,84 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,61000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,88 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,50000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,93 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,30 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,05000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,27000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,42 €
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B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 19,45000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

14,88 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 14,17000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

58,52 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

24,59 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 23,42000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,31 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,20000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,85 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €

Altres conceptes 0,66000 €

P-15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 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

53,48 €
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B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

24,12 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-17 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 49,28 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 46,93000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

17,82 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,97000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

24,76 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 23,58000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-20 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la

xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,54 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,18000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,03200 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,46800 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-21 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge

inclòs

14,65 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,62100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,00000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,21800 €

Altres conceptes 9,81100 €

P-22 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,94 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €

Altres conceptes 11,01340 €

P-23 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals

7,80 €
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metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,21600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03092 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,19200 €

Altres conceptes 6,74948 €

P-24 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,89 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,08340 €

Altres conceptes 4,11360 €

P-25 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,06 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,17600 €

Altres conceptes 3,88400 €

P-26 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,16 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,56500 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,50400 €

Altres conceptes 1,09100 €

P-27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,38 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-29 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat

de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb conector de cargol

423,47 €

B15A0039 u Anticaigudas retractil automatic 395,00000 €

Altres conceptes 28,47000 €

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,26 €

Altres conceptes 38,26000 €

P-31 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 124,93 €

Altres conceptes 124,93000 €
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P-32 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-33 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma

rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €

BBBAC019 u Senyal indicativa 10,60000 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-34 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions 971,52 €

Sense descomposició 971,52000 €

P-35 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions 997,72 €

Sense descomposició 997,72000 €

P-36 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

23,19 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 9,66000 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

236,02 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 €

Altres conceptes 11,24000 €

P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

164,62 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 €

Altres conceptes 7,84000 €

P-39 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

154,12 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 146,78000 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-40 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 44,23 €



Pont de la Gola del Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 14/05/13 Pàg.: 6

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €

Altres conceptes 21,37470 €

P-41 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,02 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,25000 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-42 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,02 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,53000 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-43 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,14 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,98500 €

Altres conceptes 7,15500 €

P-44 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 114,49 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €

Altres conceptes 11,27000 €

P-45 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,08 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €

Altres conceptes 4,96000 €

P-46 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

52,36 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-47 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,78 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-48 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 179,70 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 163,46000 €

Altres conceptes 16,24000 €

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

108,89 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,70000 €

Altres conceptes 5,19000 €

P-50 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

70,63 €
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BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 67,27000 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-51 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 183,12 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40000 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 31,50 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-55 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb

banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

250,45 €

Sense descomposició 250,45000 €

P-56 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

59,34 €

Sense descomposició 59,34000 €

P-57 HX11X099 u Extintor portàtil 28,12 €

Sense descomposició 28,12000 €

P-58 HX900009 mes Técnic de prevenció 2.646,00 €

Altres conceptes 2.646,00000 €
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OBRA 01 Pont de la Gola del Llobregat

CAPÍTOL 01 EQUIPS 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)

7,11 100,000 711,00

2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)

27,50 10,000 275,00

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,58 60,000 334,80

4 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 - 4)

4,84 60,000 290,40

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

7,88 10,000 78,80

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)

10,93 100,000 1.093,00

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

5,30 100,000 530,00

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,53 100,000 553,00

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 9)

20,42 10,000 204,20

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 10)

14,88 100,000 1.488,00

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)

58,52 10,000 585,20

12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568 (P - 12)

24,59 100,000 2.459,00

13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 13)

2,31 200,000 462,00

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 13,85 50,000 692,50

15 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

53,48 60,000 3.208,80

euros
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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 - 15)

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 16)

24,12 200,000 4.824,00

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)

17,82 200,000 3.564,00

18 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)

24,76 25,000 619,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 21.972,70

OBRA 01 Pont de la Gola del Llobregat

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 20)

4,54 2.500,000 11.350,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

11,94 250,000 2.985,00

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,06 288,000 1.457,28

4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

7,80 620,000 4.836,00

5 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta
i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

14,65 10,000 146,50

6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

23,38 12,000 280,56

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

9,89 800,000 7.912,00

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 27)

0,21 4.500,000 945,00

9 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 17) 49,28 25,000 1.232,00

10 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta
resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb
conector de cargol (P - 29)

423,47 30,000 12.704,10

TOTAL CAPÍTOL 01.02 43.848,44

OBRA 01 Pont de la Gola del Llobregat

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 30)

38,26 176,000 6.733,76

euros
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2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 31)

124,93 20,000 2.498,60

3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)

236,02 70,000 16.521,40

4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)

164,62 130,000 21.400,60

5 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

154,12 150,000 23.118,00

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

55,02 100,000 5.502,00

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

21,02 24,000 504,48

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

28,14 12,000 337,68

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

114,49 2,000 228,98

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

86,08 2,000 172,16

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

52,36 20,000 1.047,20

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47) 1,78 240,000 427,20

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 49)

108,89 5,000 544,45

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 54) 17,44 300,000 5.232,00

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 50)

70,63 5,000 353,15

16 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 51) 183,12 2,000 366,24

17 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 40)

44,23 5,000 221,15

18 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

179,70 5,000 898,50

19 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions (P - 34) 971,52 4,000 3.886,08

20 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions (P - 35) 997,72 3,000 2.993,16

21 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 55)

250,45 2,000 500,90

22 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 26)

2,16 500,000 1.080,00

23 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

28,57 18,000 514,26

24 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

23,19 2,000 46,38

25 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

59,34 6,000 356,04

euros
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26 HX11X099 u Extintor portàtil (P - 57) 28,12 8,000 224,96

27 HX900009 mes Técnic de prevenció (P - 58) 2.646,00 11,000 29.106,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 124.815,33

OBRA 01 Pont de la Gola del Llobregat

CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

17,44 250,000 4.360,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 186,38 15,000 2.795,70

TOTAL CAPÍTOL 01.04 7.155,70

OBRA 01 Pont de la Gola del Llobregat

CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 31,50 100,000 3.150,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.150,00

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 21.972,70

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 43.848,44

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 124.815,33

CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 7.155,70

CAPÍTOL 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 3.150,00

OBRA 01  Pont de la Gola del Llobregat 200.942,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
200.942,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Pont de la Gola del Llobregat 200.942,17

200.942,17

euros



 

 

 

 

Alternativa al Pont de la Gola del 

Llobregat Vial Port-Aeroport 
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Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 21,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €

A013U001 h Ajudant 17,61000 €

A0140000 h Manobre 16,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €

A0160000 h Peó 17,01000 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48,80000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 62,84000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,64000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 47,04000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 58,54000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 103,87000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,00000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 41,02000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,03000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 62,40000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 54,71000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 43,46000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 56,75000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,01000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 34,93000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 36,51000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,73000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 69,01000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 63,72000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 40,94000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,14000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 43,13000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 49,08000 €

C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 72,38000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 93,69000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,92000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,75000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 90,61000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 27,39000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 51,47000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 39,02000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 36,80000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 59,28000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 62,72000 €

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 26,93000 €

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 11,97000 €

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 13,52000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 39,00000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 15,55000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 35,66000 €

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 119,06000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,01000 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,17000 €

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics,
encamisat i formigonat de piló complet

181,07000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 45,09000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,15000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,85000 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,94000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 11,57000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,03000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,33000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 11,62000 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 18,45000 €

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 21,86000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 71,91000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,17000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 312,36000 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 498,66000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,25000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,33000 €

B055U029 kg Slurry 0,33000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,28000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,45000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,09000 €

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

61,42000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,01000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,60000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,52000 €

B06U0580 m3 Formigo HP-45 blanc 90,10000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 79,53000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,02000 €

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 57,31000 €

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 47,87000 €

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 2,78000 €

B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 0,89000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,77000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,00000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,75000 €

B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 18,24000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,34000 €

B0DFU009 m3 Amortizació de cindri metal·ica quallada o porticada 4,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,91000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,28000 €

B3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa 3,50000 €

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,47000 €

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 7,87000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,41000 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,31000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,96000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,65000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,34000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 4,80000 €

B9E1U009 m2 Llosa pètria de pissarra blanca de 20x20x4,5 cm 10,50000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

21,27000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,20000 €

B9J1U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim d'alúmina 2,15000 €

B9J2U020 kg Resina de poliuretà de dos components colorejada 16,25000 €

BBM0U303 m Barrera prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent) amb perfil a les
dues cares, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra

55,66000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

118,96000 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

93,87000 €

BBM5U474 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

230,81000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

35,63000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,67000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

29,75000 €

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

86,39000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

70,02000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

82,29000 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 68,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 17,19000 = 0,25229

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 21,00000 = 0,06269

Subtotal: 0,31498 0,31498

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 45,73000 = 1,34702

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 47,04000 = 0,69038

Subtotal: 2,03740 2,03740

COST DIRECTE 2,35238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47000

P-2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 31,300 7,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,54920

A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 21,00000 = 0,28514

Subtotal: 0,83434 0,83434

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 45,73000 = 4,38307

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 51,03000 = 1,63035

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,375 /R x 62,84000 = 0,75288

Subtotal: 6,76630 6,76630

COST DIRECTE 7,60064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98067

P-3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 370,000 0,72 €



Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,406 /R x 17,19000 = 0,06532

A0112000 h Cap de colla 0,296 /R x 21,00000 = 0,01680

Subtotal: 0,08212 0,08212

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,518 /R x 35,62000 = 0,04987

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,185 /R x 103,87000 = 0,05194

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,185 /R x 58,54000 = 0,02927

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,999 /R x 62,40000 = 0,16848

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,333 /R x 63,72000 = 0,05735

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,185 /R x 54,71000 = 0,02736

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,999 /R x 63,01000 = 0,17013

Subtotal: 0,55440 0,55440

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 0,04700 0,04700

COST DIRECTE 0,68352
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71770

P-4 G226U049 m3 Pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 160,000 5,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 21,00000 = 0,02599

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 17,19000 = 0,10819

Subtotal: 0,13418 0,13418

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,16926

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 63,01000 = 0,39657

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 62,40000 = 0,39273

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,11020

Subtotal: 1,06876 1,06876

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 3,68300 3,68300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,88594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13024

P-5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 6,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 21,00000 = 0,03825

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 16,61000 = 0,11924

Subtotal: 0,15749 0,15749

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,19344

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 63,01000 = 0,45232

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 62,40000 = 0,44794

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,12594

Subtotal: 1,21964 1,21964

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,33000 = 5,19600

Subtotal: 5,24300 5,24300

COST DIRECTE 6,62013
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95114

P-6 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona
fluvial inclús reblert fins a cota amb 50 cm de
resguard respecte a cota de llàmina d'aigua així com
posterior excavació i transport a abocador

Rend.: 20,000 11,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 21,00000 = 0,31710

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 17,19000 = 1,71814

Subtotal: 2,03524 2,03524

Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 43,46000 = 2,17735

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 51,03000 = 2,55660
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 35,62000 = 0,35976

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 11,79000 = 0,59068

Subtotal: 5,68439 5,68439

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 3,68300 3,68300

COST DIRECTE 11,40263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97276

P-7 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 21,00000 = 0,00630

A0150000 h Manobre especialista 0,960 /R x 17,19000 = 0,02063

Subtotal: 0,02693 0,02693

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 58,54000 = 0,07025

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 36,51000 = 0,09128

Subtotal: 0,16153 0,16153

COST DIRECTE 0,18846
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19788

P-8 G3E5U010 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 4,770 103,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 4,15723

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 17,19000 = 4,32453

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 2,20126

Subtotal: 10,68302 10,68302

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,125 /R x 41,02000 = 1,07495

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,125 /R x 34,93000 = 0,91536

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

1,000 /R x 181,07000 = 37,96017

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,200 /R x 90,61000 = 3,79916

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 49,08000 = 1,02893

Subtotal: 44,77857 44,77857

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,382      x 70,60000 = 26,96920

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació
de pilons

2,050      x 7,87000 = 16,13350

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de
pilons

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 43,57270 43,57270

COST DIRECTE 99,03429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,95171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,98600

P-9 G3E5U039 ml Execució de piló de d>=150 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-30, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,368 385,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 17,19000 = 17,59211

A0112000 h Cap de colla 0,5005 /R x 21,00000 = 7,68311

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 14,49561

Subtotal: 39,77083 39,77083

Maquinària

C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 0,100 /R x 72,38000 = 5,29094

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,200 /R x 90,61000 = 13,24708

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

1,000 /R x 181,07000 = 132,36111
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C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,170 /R x 34,93000 = 4,34072

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,170 /R x 41,02000 = 5,09751

Subtotal: 160,33736 160,33736

Materials

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de
pilons

2,000      x 0,47000 = 0,94000

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,800      x 74,52000 = 134,13600

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació
de pilons

4,000      x 7,87000 = 31,48000

Subtotal: 166,55600 166,55600

COST DIRECTE 366,66419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,33321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,99740

P-10 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 0,583 229,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 7,20412

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 58,97084

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 28,49057

Subtotal: 94,66553 94,66553

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 45,73000 = 11,76587

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 48,80000 = 83,70497

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,64000 = 28,54202

Subtotal: 124,01286 124,01286

COST DIRECTE 218,67839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,93392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,61231

P-11 G3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa, enclavat i
posterior extracció i pp de travaments

Rend.: 1,000 40,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 19,83000 = 5,94900

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 17,19000 = 12,03300
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Subtotal: 22,18200 22,18200

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350 /R x 36,00000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Materials

B3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa 1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 38,28200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,19610

P-12 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 8,000 28,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,52500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 2,14875

Subtotal: 2,67375 2,67375

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 51,03000 = 6,37875

Subtotal: 6,37875 6,37875

Materials

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 18,45000 = 18,45000

Subtotal: 18,45000 18,45000

COST DIRECTE 27,50250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,87763

P-13 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a
2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 6,000 35,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,70000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 2,86500

Subtotal: 3,56500 3,56500

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 51,03000 = 8,50500
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Subtotal: 8,50500 8,50500

Materials

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 21,86000 = 21,86000

Subtotal: 21,86000 21,86000

COST DIRECTE 33,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,62650

P-14 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 75,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,10063

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,23938

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 2,07625

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,32813

Subtotal: 4,74439 4,74439

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 90,61000 = 1,88582

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,75000 = 0,21875

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 15,85000 = 0,99063

Subtotal: 3,09520 3,09520

Materials

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

1,050      x 61,42000 = 64,49100

Subtotal: 64,49100 64,49100

COST DIRECTE 72,33059
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,94712

P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 36,000 97,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,58333

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 2,20333

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 2,76833

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 0,97833

Subtotal: 6,53332 6,53332
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Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,15000 = 0,20500

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 90,61000 = 6,04067

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,75000 = 0,38889

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 15,85000 = 1,05667

Subtotal: 7,69123 7,69123

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 74,52000 = 78,24600

Subtotal: 78,24600 78,24600

COST DIRECTE 92,47055
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,09408

P-16 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 46,095 111,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 0,76407

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,45558

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 1,72079

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 2,16206

Subtotal: 5,10250 5,10250

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 15,85000 = 0,82525

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,75000 = 0,30372

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 90,61000 = 4,71774

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,15000 = 0,16010

Subtotal: 6,00681 6,00681

Materials

B06U0580 m3 Formigo HP-45 blanc 1,050      x 90,10000 = 94,60500

Subtotal: 94,60500 94,60500

COST DIRECTE 105,71431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,28572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,00003

P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 408,402 0,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,83000 = 0,12979

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 17,61000 = 0,11526
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A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 21,00000 = 0,01250

Subtotal: 0,25755 0,25755

Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,17000 = 0,00359

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,01000 = 0,00332

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 37,14000 = 0,01719

Subtotal: 0,02410 0,02410

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,02000 = 0,01020

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66120 0,66120

COST DIRECTE 0,94285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98999

P-18 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i
llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada
des de la part superior del fonament

Rend.: 220,000 1,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,552 /R x 19,83000 = 0,23003

A013U001 h Ajudant 2,552 /R x 17,61000 = 0,20428

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 21,00000 = 0,01890

Subtotal: 0,45321 0,45321

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,154 /R x 37,14000 = 0,02600

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,550 /R x 2,01000 = 0,00503

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,550 /R x 2,17000 = 0,00543

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,506 /R x 93,69000 = 0,21549

Subtotal: 0,25195 0,25195

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,02000 = 0,01020

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,010      x 6,34000 = 0,06340

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,72460 0,72460

COST DIRECTE 1,42976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50125
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P-19 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 11,961 23,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 4,41685

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,75571

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 6,63155

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,61000 = 4,16604

Subtotal: 16,97015 16,97015

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,51417

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 0,82067

Subtotal: 1,33484 1,33484

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,27000 = 1,27000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,91000 = 0,14325

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,00000 = 0,57000

Subtotal: 3,69525 3,69525

COST DIRECTE 22,00024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10025

P-20 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,670 33,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 9,14879

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 6,09343

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 2,42215

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,61000 = 5,74740

Subtotal: 23,41177 23,41177

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,70934

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 1,13218

Subtotal: 1,84152 1,84152

Materials

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,75000 = 3,75000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,00000 = 0,57000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,91000 = 0,14325

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200
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Subtotal: 6,17525 6,17525

COST DIRECTE 31,42854
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,99997

P-21 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb
llosetes prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs
col·locació

Rend.: 24,000 26,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,001 /R x 17,61000 = 0,73448

A0112000 h Cap de colla 1,001 /R x 21,00000 = 0,87588

A0140000 h Manobre 1,001 /R x 16,61000 = 0,69278

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 19,83000 = 0,82708

Subtotal: 3,13022 3,13022

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,001 /R x 49,08000 = 2,04705

Subtotal: 2,04705 2,04705

Materials

B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4
cm, per a encofrat perdut en ponts

1,100      x 18,24000 = 20,06400

Subtotal: 20,06400 20,06400

COST DIRECTE 25,24127
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,50333

P-22 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada,
inclús pp de cimentació provisional superficial o
profunda com la seva posterior demolició i transport a
abocador

Rend.: 104,857 6,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 21,00000 = 0,20067

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 17,19000 = 0,19673

A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 17,61000 = 0,25191

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 0,37823

Subtotal: 1,02754 1,02754

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 49,08000 = 0,23310

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,126 /R x 36,00000 = 0,04326

Subtotal: 0,27636 0,27636
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Materials

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,033      x 11,57000 = 0,38181

B0DFU009 m3 Amortizació de cindri metal·ica quallada o porticada 1,000      x 4,54000 = 4,54000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,40000 = 0,06000

Subtotal: 4,98181 4,98181

COST DIRECTE 6,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60000

P-23 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per
a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges,
beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

Rend.: 153,469 2,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,996 /R x 17,61000 = 0,11429

A0121000 h Oficial 1a 0,996 /R x 19,83000 = 0,12869

A0112000 h Cap de colla 0,336 /R x 21,00000 = 0,04598

A0150000 h Manobre especialista 0,396 /R x 17,19000 = 0,04436

Subtotal: 0,33332 0,33332

Maquinària

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 0,996 /R x 11,97000 = 0,07768

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 0,996 /R x 26,93000 = 0,17477

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,996 /R x 2,17000 = 0,01408

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat

0,996 /R x 13,52000 = 0,08774

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 49,08000 = 0,09594

Subtotal: 0,45021 0,45021

Materials

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 0,000      x 57,31000 = 0,00000

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,040      x 0,77000 = 0,03080

B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 1,045      x 0,89000 = 0,93005

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 0,000      x 47,87000 = 0,00000

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,020      x 1,02000 = 0,02040

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 0,200      x 2,78000 = 0,55600

Subtotal: 1,62725 1,62725

COST DIRECTE 2,41078
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53132

P-24 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits,
inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer
innoxidable

Rend.: 1,000 12,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-25 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 2,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,16800

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 1,37520

Subtotal: 1,54320 1,54320

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800      x 0,33000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 2,13720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24406

P-26 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 48,000 2,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,41313

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 21,00000 = 0,04375

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,36688

Subtotal: 0,82376 0,82376

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 1,41000 = 1,55100

Subtotal: 1,55100 1,55100

COST DIRECTE 2,37476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49350

P-27 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació
del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 70,000 16,12 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,07500

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 17,19000 = 1,22786

Subtotal: 1,30286 1,30286

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 54,71000 = 0,39079

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 40,94000 = 0,29243

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,75000 = 0,81071

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 62,40000 = 0,89143

Subtotal: 2,38536 2,38536

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,03000 = 3,63600

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 83,17000 = 7,98432

Subtotal: 11,66732 11,66732

COST DIRECTE 15,35554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12332

P-28 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, 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.: 37,000 13,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,56757

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 2,14378

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 2,69351

Subtotal: 5,40486 5,40486

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 0,04730

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,15000 = 0,16622

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,73000 = 0,30899

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 36,00000 = 0,24324

Subtotal: 0,76575 0,76575

Materials

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

0,042      x 61,42000 = 2,57964
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PARTIDES D'OBRA

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 79,53000 = 1,11342

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,91000 = 0,03820

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,28000 = 0,12800

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,34000 = 2,45700

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

Subtotal: 7,11626 7,11626

COST DIRECTE 13,28687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95121

P-29 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.: 18,000 29,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 16,61000 = 6,45944

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,16667

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 4,40667

Subtotal: 12,03278 12,03278

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 1,03167

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 11,79000 = 0,32750

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 36,00000 = 1,00000

Subtotal: 2,35917 2,35917

Materials

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 61,42000 = 6,14200

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 79,53000 = 2,38590

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 71,91000 = 0,14382

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

1,050      x 4,80000 = 5,04000

Subtotal: 13,71172 13,71172

COST DIRECTE 28,10367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50885

P-30 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 29,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,19000 = 0,62509

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,19091

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 0,36055

Subtotal: 1,17655 1,17655

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 51,47000 = 0,46791

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 69,01000 = 4,39155

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 59,28000 = 0,53891

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,57018

Subtotal: 5,96855 5,96855

Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,27000 = 21,27000

Subtotal: 21,27000 21,27000

COST DIRECTE 28,41510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83586

P-31 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 1.660,000 2,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,01265

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,19000 = 0,04142

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 0,02389

Subtotal: 0,07796 0,07796

Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 59,28000 = 0,03571

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 51,47000 = 0,03101

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,03778

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 69,01000 = 0,29101

Subtotal: 0,39551 0,39551

Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

0,060      x 25,20000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
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COST DIRECTE 1,98547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08474

P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 327,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 312,36000 = 312,36000

Subtotal: 312,36000 312,36000

COST DIRECTE 312,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,97800

P-33 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 523,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers

1,000      x 498,66000 = 498,66000

Subtotal: 498,66000 498,66000

COST DIRECTE 498,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,93300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,59300

P-34 G9I1U029 m2 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de
20x20x4,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter d'adherència de 2 cm,
tractament superficial antilliscant compost per 10
kg/m2 de bauxita calcinada colorejada sobre 1,6
kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de dos
components i totes les feines adients

Rend.: 18,000 87,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,16667

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 19,83000 = 8,81333

A0140000 h Manobre 9,000 /R x 16,61000 = 8,30500

Subtotal: 18,28500 18,28500

Maquinària
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C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 11,79000 = 0,32750

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 2,04444

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 36,00000 = 1,00000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 1,03167

Subtotal: 4,40361 4,40361

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 71,91000 = 0,14382

B9E1U009 m2 Llosa pètria de pissarra blanca de 20x20x4,5 cm 1,050      x 10,50000 = 11,02500

B9J2U020 kg Resina de poliuretà de dos components colorejada 1,600      x 16,25000 = 26,00000

B9J1U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim
d'alúmina

10,000      x 2,15000 = 21,50000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,020      x 79,53000 = 1,59060

Subtotal: 60,25942 60,25942

COST DIRECTE 82,94803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,14740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,09543

P-35 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 750,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02644

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,02292

Subtotal: 0,04936 0,04936

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907

Subtotal: 0,08559 0,08559

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,600      x 0,28000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800

COST DIRECTE 0,30295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31810

P-36 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 750,000 0,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02644

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,02292

Subtotal: 0,04936 0,04936
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Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652

Subtotal: 0,08559 0,08559

Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,45000 = 0,22500

Subtotal: 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,35995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37795

P-37 G9K10019 m2 Paviment a base de barreja homogènia d'àrids i
càrregues minerals 'slurry' acolorit, per ferm de pista
ciclista.

Rend.: 205,000 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,61000 = 0,32410

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 0,19346

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,10244

Subtotal: 0,62000 0,62000

Materials

B055U029 kg Slurry 2,110      x 0,33000 = 0,69630

Subtotal: 0,69630 0,69630

COST DIRECTE 1,31630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38212

P-38 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, 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.: 490,000 0,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,04047

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 0,02143

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 0,06780

Subtotal: 0,12970 0,12970

Maquinària
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C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 39,02000 = 0,07963

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 36,80000 = 0,03755

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 62,72000 = 0,12800

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,05590

Subtotal: 0,30108 0,30108

Materials

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 11,62000 = 0,25564

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

0,500      x 0,25000 = 0,12500

Subtotal: 0,38064 0,38064

COST DIRECTE 0,81142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85199

P-39 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó,
tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb
perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locada

Rend.: 12,500 68,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 3,17280

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,33600

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 2,65760

Subtotal: 6,16640 6,16640

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 43,13000 = 3,45040

Subtotal: 3,45040 3,45040

Materials

BBM0U303 m Barrera prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a
(NEW JERSEY o equivalent) amb perfil a les dues
cares, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra

1,000      x 55,66000 = 55,66000

Subtotal: 55,66000 55,66000

COST DIRECTE 65,27680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,26384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,54064

P-40 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada
'in situ', tipus BHSEJ0/0a (NEW JERSEY o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment
acabada

Rend.: 8,000 49,08 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 4,15250

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 4,95750

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,52500

Subtotal: 9,63500 9,63500

Maquinària

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó

1,000 /R x 119,06000 = 14,88250

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,75000 = 0,43750

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 15,85000 = 1,98125

Subtotal: 17,30125 17,30125

Materials

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,225      x 68,01000 = 15,30225

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 1,91000 = 0,19100

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 5,600      x 0,77000 = 4,31200

Subtotal: 19,80525 19,80525

COST DIRECTE 46,74150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,07858

P-41 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 645,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 0,05330

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 0,09223

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,03256

Subtotal: 0,17809 0,17809

Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,06047

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,05529

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,01073

Subtotal: 0,12649 0,12649

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,65000 = 0,03900

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,31000 = 0,39300

Subtotal: 0,43200 0,43200
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COST DIRECTE 0,73658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77341

P-42 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 860,000 0,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 0,03998

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,02442

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 0,06917

Subtotal: 0,13357 0,13357

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,00805

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,04535

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,04147

Subtotal: 0,09487 0,09487

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,65000 = 0,05850

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,31000 = 0,58950

Subtotal: 0,64800 0,64800

COST DIRECTE 0,87644
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92026

P-43 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 300,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 0,11460

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,07000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 0,19830

Subtotal: 0,38290 0,38290

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,02307

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,66000 = 0,11887

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,00000 = 0,13000
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Subtotal: 0,27194 0,27194

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,31000 = 1,57200

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,65000 = 0,15600

Subtotal: 1,72800 1,72800

COST DIRECTE 2,38284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50198

P-44 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 13,000 17,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 4,57615

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,61538

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 2,64462

Subtotal: 8,83615 8,83615

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 15,55000 = 1,19615

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,92000 = 0,53231

Subtotal: 1,72846 1,72846

Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 1,96000 = 5,88000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,65000 = 0,31200

Subtotal: 6,19200 6,19200

COST DIRECTE 16,75661
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59444

P-45 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 137,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 4,95750
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 4,40250

Subtotal: 9,36000 9,36000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,32125

Subtotal: 2,32125 2,32125

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 118,96000 = 118,96000

Subtotal: 118,96000 118,96000

COST DIRECTE 130,64125
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,53206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,17331

P-46 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 109,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 4,40667

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 3,91333

Subtotal: 8,32000 8,32000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,06333

Subtotal: 2,06333 2,06333

Materials

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 93,87000 = 93,87000

Subtotal: 93,87000 93,87000

COST DIRECTE 104,25333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,21267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,46600

P-47 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit (S-800/S-870),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 1,900 290,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 10,43684

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 9,26842

Subtotal: 19,70526 19,70526

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 4,88684

Subtotal: 4,88684 4,88684

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

31,420      x 0,67000 = 21,05140

BBM5U474 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2

1,000      x 230,81000 = 230,81000

Subtotal: 251,86140 251,86140

COST DIRECTE 276,45350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,82268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,27618

P-48 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,300 135,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 5,33636

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 6,00909

Subtotal: 11,34545 11,34545

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 2,81364

Subtotal: 2,81364 2,81364

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,250      x 35,63000 = 44,53750

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 70,02000 = 70,02000

Subtotal: 114,55750 114,55750

COST DIRECTE 128,71659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,43583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,15242
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P-49 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,600 161,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 6,77308

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 7,62692

Subtotal: 14,40000 14,40000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 3,57115

Subtotal: 3,57115 3,57115

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,500      x 35,63000 = 53,44500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 82,29000 = 82,29000

Subtotal: 135,73500 135,73500

COST DIRECTE 153,70615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,68531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,39146

P-50 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 19,800 33,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,88939

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,00152

Subtotal: 1,89091 1,89091

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,46894

Subtotal: 0,46894 0,46894

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 29,75000 = 29,75000

Subtotal: 29,75000 29,75000
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COST DIRECTE 32,10985
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,71534

P-51 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 13,800 94,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 1,27609

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,43696

Subtotal: 2,71305 2,71305

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 0,67283

Subtotal: 0,67283 0,67283

Materials

BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 86,39000 = 86,39000

Subtotal: 86,39000 86,39000

COST DIRECTE 89,77588
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,48879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,26467

P-52 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 70,000 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 17,01000 = 0,24300

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,07500

Subtotal: 0,31800 0,31800

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 41,02000 = 0,58600

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 45,09000 = 0,64414

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 45,73000 = 1,30657

Subtotal: 2,53671 2,53671
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COST DIRECTE 2,85471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99745

P-53 PPA70001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de
càrrega

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 200.942,17 €

______________________________________________________________________________________________________________
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: C2 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C2 01.03.01.01  Finger 721.155,81

C2 01.03.01.02  Costelles 676.732,06

C2 01.03.01.03  Riostres 220.532,74

C2 01.03.01.04  Llosa 939.924,84

C1 01.03.01  Taulell 2.558.345,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.558.345,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: C1 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C1 01.02.01  Terraplens 442.065,35

C1 01.02.02  Excavacions 10.902,84

Capítol 01.02  Moviment de Terres 452.968,19

C1 01.03.01  Taulell 2.558.345,45

C1 01.03.02  Tirants 3.056.940,48

C1 01.03.04  Torres 216.575,38

C1 01.03.05  Piles 140.654,74

C1 01.03.06  Pilons 1.512.019,90

Capítol 01.03  Estructures 7.484.535,95

C1 01.04.01  Afermat 354.234,29

C1 01.04.02  Urbanització 100.074,94

Capítol 01.04  Ferms 454.309,23

C1 01.05.01  Senyalització Horitzontal 6.124,41

C1 01.05.02  Senyalització Vertical 22.847,03

C1 01.05.03  Defenses 36.932,68

Capítol 01.05  Snyalització, Balisament i Defenses 65.904,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.457.717,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Trevalls Previs 1.596,60

Capítol 01.02  Moviment de Terres 452.968,19

Capítol 01.03  Estructures 7.484.535,95

Capítol 01.04  Ferms 454.309,23

Capítol 01.05  Snyalització, Balisament i Defenses 65.904,12

Capítol 01.06  Seguretat i Salut 200.942,17

Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat 8.660.256,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.660.256,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat 8.660.256,26

8.660.256,26

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 8.660.256,26

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 8.660.256,26................................................... 1.125.833,31

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 8.660.256,26...................................................... 519.615,38

Subtotal 10.305.704,95

21,00 % IVA SOBRE 10.305.704,95................................................................................... 2.164.198,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.469.902,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOTZE MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU
CENTIMS )

                                                         Barcelona, abril 2.013

                            L´AUTOR DEL PROJECTE

                              ULRIC CELADA BLESA
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1 Consideracions generals. 

En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del 

desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l’obra. 

Evidentment respon a un plantejament de desenvolupament de l’obra, que en la pràctica 

pot sofrir múltiples factors. 

Per aquests motius el programa aquí indicat deu ser pres a títol orientatiu, ja que la seva 
fixació a nivell de detall correspondrà al adjudicatari de la obra, tenint-ne en compte dels 

medis amb els que gaudeixi i el rendiment dels equips, què hauran de contar amb la 

aprovació de la Direcció de l’Obra. 

 

2 Unitats bàsiques. 

Es consideren com unitats bàsiques les que a continuació s’indiquen: 

Treballs previs i moviments de terres   

Fonamentacions 

Taulell  

Torres  

Piles i Estreps  

Tirants  

Ferms  

Senyalització, abalisament i defenses  

Seguretat i salut 

3 Estructures 

Donada la singularitat del pont, el procés constructiu es fonamental i la seva bona 

execució ens permetrà controlar el esforços de l’estructura. 

L’ordre d’execució hauria de començar amb les penínsules  que ens permetran construir 

les fonamentacions del pont. Un cop realitzades les fonamentacions haurem de construir 

els estreps, les piles i la part inferior de les torres. 

De moment el pont te els seus punts de recolzament construïts. Per realitzar la part del 
el taulell corresponent als venus de compensació haurem de construir la cintra quallada 

des de els estreps fins a la torre i encofrar i formigonar les diferents parts del pont. Un 

cop realitzada aquesta part pujarem les Torres fins la seva alçada final i col·locarem els 

cables, costat exterior. És molt important no tesar els cables en aquesta fase constructiva 
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ja que podríem malmetre la pila. Avançant en voladissos successius anirem executant 

dovella a dovella i col·locant els seus corresponent tirants. A mesura que anem avançant 

els cables han de ser tesats i la cintra retirada.  

Quan la cintra entre les piles i la torre estigui retirada, la resta de cintra ja es pot retirar i 
poden començar els treballs d’eliminació de les illes. En aquests moments el pont ja ha 

estat connectat al centre llum i ja pot començar la col·locació de senyalització, 

abalisament i defenses. 

Un cop acabada aquesta última part, el pont ja estarà operatiu. 

 

4 Diagrama de barres o de Gantt. 

A continuació es mostra un diagrama orientatiu de les activitats principals, en el qual es 

pot comprovar que la durada total de l’obra amb els serveis afectats inclosos es de 14 

mesos, ja que s’hauran de començar las reposicions tres mesos abans de l’inici de l’obra, 

mentres que la durada total de l’obra sense incloure els serveis afectats és de 11 mesos 

 

 



Id VIAL PORT-AEROPORT. EL PRAT DE 
LLOBREGAT

Duración

1 0. Pont de la Gola del Llobregat 291 días
2 1. Treballs previs i moviment de terres 10 días

3 2. Fonamentacions 15 días
4 3. Taulell 230 días
5 3.1. Zona lateral 80 días
6 3.2. Zona central 100 días
7 4. Torres 115 días
8 4.1. Inferior 15 días
9 4.2. Superior 20 días
10 5. Piles i Estreps 20 días
11 6. Tirants 110 días
12 6.1. Tirants Exteriors 50 días
13 6.2. Tirants Interiors 85 días
14 7. Ferms 15 días
15 8. Senyalització, balisament i defenses 15 días

16 9. Seguretat i Salut 291 días
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Tarea Progreso resumido División Tareas críticas División crítica Progreso Margen de demora

Vial Port Aeroport. El Prat de Llobregat
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