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RESUM: 

Aquest és un projecte executiu, de disseny, càlcul i construcció d’una passera  sobre el riu Gurri 

a Vic. Amb funció de permetre el pas a vianants i vehicles rodats no motoritzats. 

La ubicació del projecte és a les afores, al Nord-Est de la ciutat, on durant els últims anys s’han 

desenvolupat projectes de rehabilitació de l’entorn del riu i d’ampliació i adequació dels 

camins paral·lels a aquest. Aquesta zona és de valor agrícola i paisatgístic, per aquest motiu és 

molt important l’estètica de l’estructura, sense menystenir la capacitat de donar un bon servei, 

la seguretat estructural i l’economia.  

El motiu de construcció de la passera és la de comunicar ambdós costats del riu, per tal de 

poder unir tota una zona de Vic amb el pobles propers a través de camins rurals, ja que aquest 

camins són molt utilitzats lúdicament per corredors, ciclistes, gent que passeja... Perquè això 

sigui possible serà necessari un camí que comuniqui la passera amb una de les vies principals.  

En el projecte s’han dut a terme tots els càlculs i comprovacions pertinents a l’estructura i la 

fonamentació així com un anàlisi d’alternatives  i la redacció de tots els documents necessaris 

per executar la obra.   

  

ABSTRACT: (anglès) 

This is an executive project which contains the design, the calculations and the construction of 

a footbridge in Vic (a town near Barcelona). The aim of this project is to allow the traffic of 

pedestrians and restricting the traffic of engine vehicles. 

The footbridge is located in the outskirts, on the North-eastern part of the town, an area 

where many rehabilitation projects of the river and its environment have been developed 

during the recent years as well as the extension and adaptation of its accesses. This area has 

an important agricultural and landscaping value, this is the reason why the structure aesthetics 

is so important, without underestimating its functionality, its security and the economical 

aspects. 

The reason for building the footbridge is to communicate the river sides. With this Project, a 

big part of the city will be communicated to the nearest towns and villages through some 

countryside paths. These paths are really used by runners, bikers or people who just go for a 

walk. For the Project to become true, it is necessary a path that is adapted to join the 

footbridge with one of the main streets in the town. 

The project includes all the calculations and checking needed by the structure to be built. It 

also includes an analysis of other alternatives and the writing of the all documents needed to 

execute this project. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present apartat es determinaran les característiques bàsiques del projecte, tals com, la 

contextualització de l’obra, els antecedents, els objectius i la descripció de l’obra. 

1.1 Contextualització de l’obra: 

El projecte es du a terme a la ciutat de Vic,  comarca d’Osona, província de Barcelona. Està 

situada al centre d’una plana que delimita amb les Guilleries, el parc del Montseny i el massís 

del Puigsacalm. La ciutat consta de dos rius que la travessen aquests són; el Gurri i el Méder. El 

Méder  és afluent del Gurri i aquest ho és del Ter.   

 L’emplaçament de la passarel·la és en el riu Gurri, en el seu pas per l’Est de la ciutat, costat 

per on frontereja  amb 2 poblacions veïnes que són: Calldetenes i Roda de Ter. De les quals 

Calldetenes és la més propera, s’hi comunica a través de la carretera N-141D o carretera de 

Sant Hilari que va de Vic fins a la presa de Sau. No obstant també hi ha molts camins rurals que 

usen principalment vianants i ciclistes que també les comuniquen. 

 

Figura 1: Mapa general de Catalunya 
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Figura 2: Imatge de la ciutat 

 

Figura 3: Emplaçament de la passarel·la. 
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VIC; DEMOGRAFIA i SOCIETAT: 

Vic és una ciutat molt antiga que va ser fundada entre el 110aC i el 120aC, la seva població no 

va superar el llindar de les 10000 persones fins el segle XVIII, i des de llavors no ha deixat de 

creixer any rere any fins assolir els 41191 habitans dels quals disposava el passat any 2012.  

Figura 4: Gràfic de la població de Vic 

Observant el gràfic es pot deduir que la major crescuda dels darrers anys correspon a principis 

de l’any 2000 fins l’any 2006. L’augment poblacional fou degut al volum d’immigració que es 

va desencadenar durant aquests anys combinat amb l’expansió de la ciutat aprofitant el boom 

immobilirari.   

Durant la decada dels 90, es va desenvolupar el projecte de tot barri residencial a l’Est de la 

ciutat, el barri de Sant Llàtzer, barri en el qual es desenvolupa el present projecte. Aquesta 

urbanització va representar la creació de 543 habitatges és a dir un augment impotant de la 

població a la zona. Fet arrant del qual es van desenvolupar obres de millora pel conjunt de 

zones verdes que l’integren.  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprovar definitivament el POUM 

de Vic el desembre de 2010 després d’un llarg procés de redacció, començat el 2007. Després 

de llargues negociacions amb els partits de l’oposició, el POUM rep el suport d’una àmplia 

majoria del consistori. Aquest pla preveu un creixement moderat i concentrat de la ciutat, 

preservar l’espai rural i les masies, millorar la mobilitat a partir d’un sistema de rondes i 

establir una important superfície de zones verdes al voltant de la ciutat. 

Finalment és important mencionar l’actual tendència creixent de la pràctica d’esports 

relacionats amb el trekking, el footing i el ciclisme en la població catalana, que ha suposat un 

augment de l’afluencia de corredors i ciclistes a tot l’entorn de les zones verdes de la ciutat.  
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1.2 Antecedents. 

Per entendre la necessitat de la passera per damunt del riu Gurri cal referir-se a les diverses 

actuacions que ha realitzar l’Ajuntament de Vic  durant els darrers anys per tal de recuperar el 

bosc de ribera dels rius Gurri i Méder. La darrera actuació finalitzada ha estat la recuperació 

del riu Gurri a la zona del pont d’en Bruguer, situació on es projecta construir la passarel·la 

d’aquest treball. Aquesta zona inclou diversos elements de patrimoni especialment singulars 

com el pont d’en Bruguer, el pont de Ferro i la font del Cantarell. Les actuacions finalitzades 20 

de Març de 2011 han permès, millorar i ordenar la senyalització existent, recuperar 

l’esmentada font, condicionar els camins paral·lels al riu i potenciar les visuals dels dos ponts , 

fent que tot l’espai hagi guanyat sensiblement en qualitat paisatgística. També hi ha hagut un 

alliberament de l’espai fluvial ocupat per horts per poder refer marges, sanejar l’espai i 

plantar-hi arbres i arbustos de ribera autòctons, recuperant l’ecosistema autòcton del riu. 

Aprofitant les diferents actuacions de recuperació dels rius i el programa educatiu de medi 

ambient, s’ha creat el projecte ‘SEGUIM ELS RIUS’, projecte en el qual es potencia l’ús lúdic de 

la riba del riu per a molts estudiants de primària, on desenvolupen un conjunt d’activitats i 

accions educatives de coneixement del medi, estat ecològic, evolució del riu...  

Per altra banda també ha esdevingut sobretot durant l’època d’estiu un recorregut molt 

transitat per vianants amb o sense gossos, corredors i ciclistes. Ja que aprofitant la millora 

paisatgística i dels camins de les ribes és un indret que ha esdevingut molt concorregut.  

 Figura 5: Via verda del riu Gurri 
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1.3 Objectius del projecte. 

El present projecte executiu té com a  objectiu projectar i executar una passarel·la per al pas 

de vianants i ciclistes sobre el riu Gurri, amb les següents necessitats: 

 Esdevenir una obra emblemàtica i respectada pels veïns de la població. 

 Solucionar la problemàtica actual de accessibilitat. 

 Integrar-se en l’entorn paisatgístic al qual forma part la ribera del riu. 

 Tenir un cost ajustat.  

 

1.4 Descripció del projecte 

En el present apartat s’especifiquen de manera molt genèrica la solució que es proposa per 

salvaguardar el objectius del projecte, així com la justificació de l’execució d’aquest.  

 

1.4.1 Descripció de la solució adoptada. 

La construcció de la passera del riu Gurri és una obra que consta de diferents estructures i 

actuacions. Les quals podem agrupar de la següent manera: 

 Construcció de la passarel·la: 

 Cimentacions. 

 Murs. 

 Superestructura. 

 Acabats. 

 

 Condicionament de l’entorn: 

 Habilitació de camí d’accés a la passarel·la i enjardinament d’aquest.  

 Pavimentació 

 Acabats 

 

1.4.2 Justificació de la necessitat del projecte. 

Els motius pels quals es justifica la necessitat de projectar i executar la passarel·la així com el 

camí d’accés a aquesta en l’emplaçament previst són: 

 Connectar la zona Est de la ciutat amb els camins rurals i el paratge del riu Gurri. 

 

 Permetre a els vianants i ciclistes provinents del municipi veí (Calldetenes) una ruta 

alternativa per accedir a Vic. 

 

 Acabar la rehabilitació de la zona verda de l’entorn del riu, i potenciar-ne l’ús lúdic.  
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1.5 Estructura. 
 

1.5.1 Ús característic de l’obra. 

L’estructura té un ús exclusiu de vianants i de transport rodat no motoritzat; bicicletes, cotxets 

i cadires de rodes. No obstant per qualsevol utilització que no es correspongui amb els 

anteriorment esmentats, el projectista i l’empresa constructora no se’n fan responsables, 

degut a que l’estructura ha estat projectada per complir les normes i accions que la limiten a 

tals usuaris.  

 

1.5.2 Normatives aplicades. 

Les normatives aplicades pel càlcul d’aquest projecte són: 

 INSTRUCCIÓ SOBRE LES ACCIONS A CONSIDERAR EN EL PROJECTE DE PONTS DE 

CARRETERA (IAP-11) 

 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT: PONTS (NCSP-07) 

 EUROCODI 3. ESTRUCTURES D’ACER 

 CODI TECNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE)  

 INSTRUCCIÓ D’ACER ESTRUCTURAL (EAE-08) 

 INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE-08) 

 

 

1.5.3 Programes informàtics utilitzats. 

Els programes informàtics emprats per la realització dels projecte són: 

 Microsoft Word per la redacció dels documents. 

 Microsoft Excel per a la confecció de de fulles de càlcul referents al dimensionament i 

comprovació de l’estructura. 

 AutoCAD 2010 per a l’elaboració dels plànols. 

 Photoshop_elements per a l’edició de plànols d’ubicació. 

 TCQ 2000 per calcular el pressupost de l’obra. 

 PowerFrame  per a el càlcul de propietats de la secció.  
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2 INFORMACIÓ GENERAL, ANNEXES: 

En aquest apartat es mostrarà tota la informació necessària per tal de poder dur a terme 

satisfactòriament el projecte.  

 

2.1 ANNEX I: REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

 

Per tenir una idea més clara de l’entorn de l’obra i del seu context, s’ha realitzat un reportatge 

fotogràfic, les següents fotos mostren l’entorn de bona part del projecte de rehabilitació de la 

llera del riu Gurri i la situació més detallada tant de la passarel·la com del camí adjacent.  

Per tal d’ubicar les fotos s’adjunta un plànol amb la referència, ubicació, direcció i sentit de 

cadascuna de les imatges preses per realitzar el present apartat. Veure últim full del present 

apartat. 

 

2.1.1 Imatges fotogràfiques. 

 

Imatge 1: Fotografia del carrer que condueix a les cases de pagès de la zona del projecte. 
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Imatge 2: Fotografia del carrer que condueix a les cases de pagès de la zona del projecte. 

 

Imatge3: Camí de la Torre Negre.  
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Imatge 4: Camí del Mas del Pas. 

 

Imatge 5: Camí de la ribera del riu Gurri.  
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Imatge 6: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües avall.  

 

 Imatge  7: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües avall.  
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Imatge  8: Ubicació passarel·la, des de l’extrem sud. 

 

Imatge  9: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües avall. 
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Imatge  10: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües avall. 

 

Imatge  11: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües avall i el Pont de Ferro.  

 

 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

15 
 

Imatge  12: Rètol informatiu.  

 

Imatge  13: Pont d’en Bruguer, sentit aigües amunt.  
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Imatge  14: Font del Cantarell. 

  

Imatge  15: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 
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Imatge  16: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 

 

Imatge  17: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 
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Imatge  18: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 

 

Imatge  19: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 
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Imatge  20: Ubicació passarel·la, des de l’extrem Nord (1). 

 

Imatge  21: Ubicació passarel·la, des de l’extrem Nord (2). 
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Imatge  22: Camí de la ribera del riu Gurri. Sentit aigües amunt. 

 

Imatge  23: Ubicació camí adjacent (1).  

 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

21 
 

 

Imatge  24: Ubicació camí adjacent (2).  

 

Imatge  25: Ubicació camí adjacent (3).  
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Plànol amb les posicions relatives de cadascuna de les fotos, que s’han emprat en el reportatge 

fotogràfic del present projecte.  
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2.2ANNEX II: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA. 

 
2.2.1 Geografia 

La ciutat de Vic està situada al centre d’una plana que rep el seu nom, a uns setanta km al nord 

de Barcelona, entre el massís del Montseny (SE), les Guilleries (E), el Collsacabra (NE) i la serra 

de Bellmunt (N). Al tractar-se d’una plana es caracteritza per les poques variacions en l’altitud 

fet pel qual és aprofitada per l’explotació agrícola al dotar-hi grans planícies de conreu. Pel que 

fa al terreny no conreat predominen els boscos mixtes de roure i pi roig. I en les zones per on 

passen els dos rius de la ciutat, el Gurri i el Méder, s’hi pot trobar la vegetació típica de les 

ribes catalanes, amb predomini de pollancres.  

Amb una altitud de 484m la seva ubicació exacta és: 

 En graus   

Longitud: 2º 15’ 21,27” 

Latitud: 41º 55’ 49,6” 

 En UTM (Universal Transverse mercator)  

UTMx: 438306m 

UTMy: 4642404m 

Seguidament s’adjunta mapa amb els municipis que delimiten amb la població de Vic. 

Figura 6: Mapa municipis que hi delimiten i connectivitat 
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Els municipis que delimiten amb la ciutat són; Calldetenes i Folgueroles (E), Gurb (N), Santa 

Eulàlia de Riuprimer (W), Muntanyola (SW), Malla (S) i santa Eugènia de Berga (SE). La ciutat 

està degudament connectada amb les poblacions que hi delimiten i amb el conjunt del territori 

català amb les següents carreteres: 

 C17 (S),(N): Connecta la ciutat amb Barcelona pel sud i amb Ripoll pel Nord. 

 C25 (E), (SW): Connecta Vic amb Girona per l’Est i amb Manresa pel Sud-Oest. 

 C37 (NE): Connecta amb Olot pel Nord-Est de la ciutat.  

 N141-d (E): Connecta el municipi amb l’embassament de Sau. 

 

2.2.2 Cartografia i topografia. 

Per tal de dur a terme aquest projecte s’han emprat els productes que ofereix gratuïtament 

l’institut cartogràfic de Catalunya (ICC), ja que al tractar-se d’un projecte acadèmic i no 

disposar dels mitjans necessaris, no s’ha pogut dur a terme un aixecament exhaustiu de la 

zona.   

Els documents cedits per l’ICC que s’utilitzen en l’apartat PLANOLS del present projecte són: 

 Cartografia topogràfics 1:1000 

 Base topogràfica 1:5000 

 Mapa topogràfic 1:10000 

 Ortofoto 1:5000 

 Ortofoto 1:25000 

 Comparació amb mapa geològic 

 

Seguidament es procedeix a l’explicació dels passos a seguir per a un correcte replanteig de la 

zona, acció que es durà a terme prèviament a l’inici de l’obra (com s’ha exposat a l’inici 

d’aquest apartat tal acció no ha estat possible per manca de mitjans). 

 Pas 1: Reconeixement i inspecció del terreny. 

 Pas 2: Localització dels vèrtex geodèsics més propers. 

 Pas 3: Connexió d’eines GPS d’edició per satèl·lit als vèrtex més propers. 

 Pas4: Obtenció de dades. 

 Pas 5: Replanteig de les dades. 

 

Ampliació pas 2: Localització vèrtex geodèsics més propers. 
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Els vèrtex fixes més propers a l’obra disten molt de la zona on és projectada, per aquest motiu 

es creu convenient utilitzar les senyals geodèsiques no fixes  que no disposen de ressenya 

ED50 i però si de ressenya ETRS89.  

 

Figura 7: Taula de localització de senyals geodèsiques. 

 

 

Figura 8: Mapa localització senyals geodèsiques.  

Seguidament s’adjunten les ressenyes de les senyals geodèsiques utilitzades en el projecte. 

VERTEX GEODESICS 

Identificador vèrtex Coordenada UTM(X) Coordenada UTM(Y) Cota orto mètrica (H) 

291099018 438928,925m 4643138,667m 494,303m 

291100028 439123,826m 4642211,361m 475,986m 

292100015 439794,015m 4641911,514m 481,138m 
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Punts de replanteig: 

Mitjançant conjuntament un estudi de camp i els mapes orto foto de l’ICC, s’ha procedit a 

definir els punts en coordenades UTM que ocuparà la passarel·la, previ a l’inici de l’obra 

s’haurà d’efectuar un estudi topogràfic exhaustiu de la zona per un correcte replanteig dels 

punts que seguidament es presenten.  

Tenint en compte una simplificació de la passarel·la com a un rectangle i que el sistema de 

referència és UTM 31N/ ETRS89 els punts principals de replanteig són: 

Punts de la Superestructura: 

 

 

Els punts de la sabata Sud són:   

PUNTS Coordenada UTMx Coordenada UTMy 

P5(NE) 439474,25m 4642670,7m 

P6(SE) 439474,25m 4642667,7m 

P7(SW) 439469,25m 4642667,7m 

P8(NW) 439469,25m 4642670,7m 

 

Els punts de la sabata Nord són: 

PUNTS Coordenada UTMx Coordenada UTMy 

P9(NE) 439474,25m 4642701,5m 

P10(SE) 439474,25m 4642698,5m 

P11(SW) 439469,25m 4642698,5m 

P12(NW) 439469,25m 4642701,5m 

 

Tots els punts es poden veure representats al plànol de replanteig de la passarel·la del  

document: PLÀNOLS, del present projecte.  

PUNTS Coordenada UTMx Coordenada UTMy 

P1(NE) 439473,3m 4642700,1m 

P2(SE) 439473,3m 4642669,1m 

P3(SW) 439470,2m 4642669,1m 

P4(NW) 439470,2m 4642700,1m 
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2.3ANNEX III: GEOTÈCNIA I GEOLOGIA. 

La informació continguda en aquest apartat ha estat cedida en el cas de les dades geològiques 

per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 

l’Ajuntament de Vic. Pel que fa a la geotècnia de la zona ha estat obtinguda d’un projecte ja 

existent. 

 

2.3.1 Geologia. 

Des del punt de vista geològic el terme municipal de Vic està força estudiat. S’ha de tenir en 

compte que el terciari al conjunt de la plana de Vic correspon tot a l’Eocè i la seva successió 

està formada per tres trams fonamentals: un tram marí limitat, a dalt i a baix, per trams 

continentals. Algunes característiques concretes de la geologia de la zona són: 

 Els materials geològics:  

Pràcticament tot el substracte geològic del terme municipal de Vic està constituït per lutites 

carbonàtiques (Margues blaves de Vic) formades durant el terciari i concretament durant 

l'eocè. Cal destacar les formes de relleu particulars (Turons testimoni) que caracteritzen la 

Plana de Vic en general i el terme municipal de Vic en particular, i que constitueixen la 

particularitat paisatgística més remarcable des del punt de vista geològic. Entre la resta de 

materials presents, cal citar gresos i calcàries i en menor proporció guixos, conglomerats 

vermells i grisos i lutites vermelles. Pel que fa a mineralitzacions únicament es poden destacar 

les particulars cristal·litzacions de la calcita i petits afloraments de celestina i guix. 

 Xargalls i Bad-lands: 

Les formacions margoses estan en bona part recobertes per vegetació però és també una 

característica paisatgística del terme municipal la presència de bad-lands (afloraments rocosos 

desproveïts totalment de vegetació). En aquest paisatge tant particular i característic s'hi ha 

pogut analitzar, encara que superficialment, la seva evolució durant els darrers 9 anys i 

s'observa un considerable augment d'aquest tipus de superfície. En algunes àrees ( s'han 

estudiat aleatòriament diferents zones, fins i tot de municipis colindants ) l'augment supera el 

10% mentre que en altres es manté. En cap cas s'observa una regressió d'aquestes àrees en 

benefici d'un augment de la coberta vegetal. Entre les raons que justifiquen aquesta progressió 

cal destacar, la poca profunditat dels sòls, la mecanització de les feines agrícoles, l’augment 

mitjà de les superfícies conreades, el mínim manteniment dels marges dels camps, la manca de 

plans de gestió forestals i en general les activitats humanes fonamentalment de caràcter lúdic. 

 

En les properes pàgines s’adjunten dos mapes litològics, un de la zona de la plana de Vic i 

l’altre més concretat a la zona on es pretén desenvolupar el projecte. Aquests han estat 

obtinguts de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 
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Figura 9: Mapa Geològic de la Plana de Vic  
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Figura 10 : Mapa Geològic Vic 
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Com es pot comprovar en ambdós mapes, la litologia predominant a la plana de Vic es pot 

dividir en diferents parts: 

 

 Plana: Qac → Diposits al·luvials. Graves amb matriu sorrenca i argilosa. 

 

 Turons: T_Qt2-3/PEm → Terrassa del Ter i afluents/Margues blaves fossilíferes amb 

limolites vermelles 

 

 

 Riera: T_Qt1 → Terrassa del Ter i afluents.  

 

Seguidament s’adjunta llegenda en una taula per a la correcte interpretació dels mapes de les 

pàgines anteriors: 

Epígraf/Color Litologia Característiques Era 

Qac 
Dipòsits al·luvials-
col·luvials 

Graves amb matriu sorrenca i 
argilosa 

Holocè 

T_Qt1 
Terrassa del Ter i 
afluents 

Es troba entre 2 i 3m sobre el 
nivell del riu 

Holocè 

T_Qt2-3 
Terrassa del Ter i 
afluents 

Es troba entre 3 i 10m sobre el 
nivell del riu 

Plistocè terminal-
Holocè basal 

PEm 
Margues blaves i 
limolites vermelles 

Origen fossilífer  Bartonià 

 

Figura 11: Taula litologia plana de Vic 

 

Així doncs la major part de la plana està formada per dipòsits al·luvials, amb predomini de 

graves de matriu sorrenca i argilosa. No obstant hi ha alguns relleus que sobresurten de la 

plana en forma de petits turons, aquests depenent del seu origen poden ser de terrassa del Ter 

i afluents que ha estat dipositada fins a assolir 40m per sobre el nivell del riu, o bé poden ésser 

formats per margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Per últim destacar que el tipus 

de litologia que es troba a la riera que comprèn aquest projecte és de terrassa del Ter i 

afluents, així doncs segueix mantenint el curs que ha format els turons de la plana. 

  

Per tal de comprendre millor les eres a les quals es fa referència  en el present apartat, 

s’adjunta un gràfic amb la representació de totes elles. 
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Figura12: Taula representativa de les eres geològiques al llarg del temps. 
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2.3.2 Geotècnia. 

La informació detallada en el següent apartat ha estat extreta de l’estudi geotècnic del 

viaducte sobre el riu Gurri del pla parcial del Bruguer a Vic. Pont que es troba a escassos 100 

metres de l’emplaçament en el qual es planteja la construcció de la passarel·la del present 

projecte i a la llera del mateix riu. Així doncs per manca de recursos per tal de realitzar un 

estudi geotècnic es consideraran a efectes pràctics els valors obtinguts en el projecte del 

viaducte com a valors característics del sol en el qual es desenvolupa l’obra. Tal informació ha 

estat cedida per la secció d’urbanisme de l’Ajuntament de Vic. 

CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DEL MATERIALS. 

D’acord amb les investigacions fetes s’han diferenciat tres nivells geotècnics. 

Nivell 1: Argiles llimoses a llims. Sòls al·luvials cohesius. Quaternari 

Nivell 2: Sorres i gravetes. Sòls al·luvials granulars. Quaternari 

Nivell 3: Limolites margoses. Substrat rocós eocè 

La distribució dels tres nivells al punts d’investigació es resumeix a la següent taula: 

 

Figura 13: Taula de les cotes d’inici aproximades dels nivells. 

El contacte entre els sòls i el substrat rocós eocè configura previsiblement una superfície amb 

pendent molt lax cap al NE passant d’una profunditat de 5,5 a 7,75 m (cotes aproximades 457 

a 456 m, referides al plànol topogràfic). El nivell freàtic es troba vora cota de la làmina d’aigua 

del riu a una profunditat de 5-6,5 m (cota aproximada 457 m, referida al plànol topogràfic). 

Es realitza a continuació la descripció de les propietats geològiques-geotècniques dels tres 

nivells diferenciats. 

 

 Nivell 1: Argiles i llims. Sòls al·luvials cohesius. Quaternari 

El Nivell 1 correspon als sòls naturals cohesius de la zona. Es troba en posició superficial sota 

l’horitzó de sòl orgànic (25 cm de gruix). 

Litologia: 

El Nivell 1 està format per llimoses beix-marró i llims ocres, més abundants cap a la base. Els 

llims basals presenten un contacte gradual amb els sòls granulars infrajacents (Nivell2). 
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Gruix: 

El gruix del nivell 1 es determina als sondeigs, al costat occidental del riu (S2 i S3) és força 

reduït, d’uns 2,5 m i es major al costat oriental (S1) on assoleix gairebé 6 m.  

Figura 14: Taula de cotes aproximades del nivell 1 i gruixos segons sondatge. 

Caracterització analítica: 

Es compta amb els resultats de laboratori obtinguts sobre 2 mostres inalterades extretes en 

sondeig: 

 Figura 15: Taula característiques nivell 1. 

Resistència: 

Es compta amb els resultats de 1 assaig SPT en sondeig i de 2 assaigs de resistència a 

compressió simple sobre mostres inalterades. S’han obtingut els següents resultats: 

Figura 16: Taula característiques assaig SPT nivell 1. 
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Els termes cohesius assajats corresponen a argiles i llims de consistència tova-mitja 

expansivitat i agressivitat: 

Els resultats obtinguts al laboratori indiquen que els materials assajats del present nivell no 

són expansius i no presenten agressivitat per atac de sulfats al formigó. 

Excavabilitat: 

El Nivell 1 està format per materials fàcilment excavables amb maquinària convencional. 

Per a la determinació de l’empenta de terres sobre contencions es poden adoptar de forma 

conservadora els següents paràmetres de càlcul: 

Figura 17: Taula característiques nivell 1 

 
 

 Nivell 2: Sorres i graves petites. Sòls al·luvials granulars. Quaternari. 

El Nivell 2 està format sòls granulars al·luvials i constitueix la part inferior del perfil dels sòls 

existents. Representa l’aqüífer superficial de la zona i conté aigua a partir de 5 m de 

profunditat al costat occidental del riu (S2 i S3) i a -6,5 m al costat oriental (S1). 

Distribució: 

Es disposa sota el nivell 1 a una profunditat compresa entre 1 i 2,25 m i reposa sobre el 

substrat eocè. La distribució del materials del present nivell als punts d’investigació es 

resumeix seguidament: 

 

Figura 18: Taula de cotes aproximades del nivell 2 i gruixos segons sondatge. 

Caracterització analítica: 

Es compta amb els resultats de laboratori obtinguts sobre 1 mostra inalterada. Els resultats 

obtinguts s’exposen seguidament: 
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Figura19: Taula característiques nivell 2. 

 

Litologia: 

El Nivell 2 es caracteritza pel predomini de graves soltes quars-micàcies amb gravetes de 

còdols de quars esquists i altres roques ígnies i metamòrfiques. 

Expansivitat i agressivitat: 

Els resultats obtinguts al laboratori sobre mostra inalterada indiquen que els materials assajats 

del present nivell no presenten risc d’expansivitat ni d’agressivitat per atac de sulfats al 

formigó. 

Resistència: 

Es compta amb els resultats de 3 assaigs SPT. S’han obtingut els següents resultats: 

Figura 20: Taula característiques assaig SPT nivell 2. 

Els resultats proporcionats pels assaigs SPT sobre termes granulars són propis de sorres mitjes i 

fluixes-molt fluixes quan estan saturades. 

Excavabilitat i facilitat de perforació: 

El Nivell 2 està format predominantment per materials solts fàcilment excavables i de 

resistència baixa a la perforació a rotació. Constitueix l’aqüífer al·luvial de la zona i conté aigua 

en el moment de reconeixements. Les excavacions o perforacions que es realitzin en aquest 

nivell per sota el nivell freàtic presentaran problemes d’estabilitat. 
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Per a la determinació de l’empenta de terres sobre contencions es poden adoptar de forma 

general els següents paràmetres de càlcul: 

Figura 21: Taula característiques nivell 2. 

 

 Nivell 3: Limolites margoses grises. Substrat rocós eocè. 

El substrat rocallós de la zona està format per margues i limolites grises molt compactes, 

fàcilment meteoritzables en superfície, que representen la major part de la sèrie eocena de la 

regió. 

Estratigrafia: 

Correspon a la Fm. Margues de Manlleu, del Bartonià-Priabonià (Eocè mig-superior). Gruix: 

El gruix de la Formació Manlleu és de varis centenars de metres a la regió. D’acord amb les 

dades que aporta la cartografia geològica, la base de la formació pelítica eocena es troba a 

més de 500 m de profunditat sota la ciutat de Vic. L’interval de meteorització registra un 

discret desenvolupament amb gruixos entre 20 i 50 cm 

 

Litologia: 

Està format per limolites margoses grises, molt compactes. Es presenten en nivells massius i 

molt homogenis de potència mètrica, sense intercalacions d’altres litologies. 

Són materials fàcilment meteoritzables en superfície on es registra un procés de descalcificació 

i descompressió que dóna lloc a materials argilosos de tons grisos- verdosos i a decoloracions 

beix de la roca. Usualment es diferencia un horitzó superior de margues argiloses beix-ocre, 

tablejades, d’uns 50 cm de gruix màxim i un horitzó inferior de roca amb decoloracions ocre 

per oxidació i descalcificació incipient de fins 1 m de gruix amb índex RQD < 50. Per sota es 

troba la roca sana de to gris homogeni amb RQD: 60-100. 

 

Distribució: 

Es troba a uns 5 m de profunditat a costat SO del viaducte i profunditza discretament capa al 

NE on s’assoleix a uns 7,75 m de fondària màxima previsible. 

 La distribució del materials del present nivell registrada als sondeigs es resumeix a 

continuació: 
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Figura 22: Taula de cotes aproximades del nivell 3 i gruixos segons sondatge. 

 

Resistència: 

Les margues i limolites inalterades constitueixen un conjunt molt competent. Al laboratori 

s’obtenen valors de resistència a compressió uniaxial de qu:>100-700 kp/cm2. 

Els assaigs SPT proporcionen rebuig sobre els materials del substrat margós de la regió. Es 

compta amb els resultats dels assaigs SPT ais tres sondeigs: 

Figura 23: Taula característiques assaig SPT nivell 3. 

 

Excavabilitat: 

Es tracta de materials rocosos molt compactes, no excavables amb maquinària convencional. 

Les excavacions en el substrat margós sa requereixen l’ús mitjans molt enèrgics: Martell 

pneumàtic, voladures o altres. 

A efectes del càlcul de l’empenta de terres sobre contencions es poden adoptar els següents 

paràmetres: 

Figura 24: Taula característiques nivell 2. 
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2.4 ANNEX IV: CLIMATOLOGIA. 

La climatologia de la ciutat Vic forma part de la climatologia que té la plana on està ubicada, se 

la considera submediterrània de tendència continental. Submediterrani per fet de que no 

existeix un període eixut estival propi dels climes típicament mediterranis i tendència 

continental pel fet de la gran amplitud tèrmica que alguns anys ha arribat a valors d’entre 45ºC 

i 50ºC d’amplitud al llarg de tot un any o de 28ºC en un sol dia, valors típic de territoris més 

allunyats del mar.  

Figura 25: Gràfics de temperatures i precipitacions 

Les precipitacions durant el llarg de l’any no es reparteixen amb uniformitat essent més 

concentrades en dos períodes corresponents a l’estiu amb una mitjana entorn els 200mm i a la 

tardor amb una mitjana similar, comparant-ho amb la mitjana anual de la última dècada que 

està entorn els 600mm es comprova que la major part de els pluges es concentren en els 

períodes estivals i de tardor.  

La temperatura mitja anual és de 13,7ºC, però les mitjanes mensuals varien àmpliament, des 

del Gener el mes més fred amb una mitjana de 4,7ºC als 23,2ºC del mes més càlid l’Agost. Des 

de l’any 1996 s’han registrat valors extrems de 40,1ºC i de -15,0ºC. Aquesta rigorositat tant 

estival com hivernal és deguda a la presència dels massissos del Montseny i de les Guilleries - 

Collsacabra  que impedeixen l’entrada de les brises marines i el conseqüent efecte suavitzador. 

El tret més característic del clima a la plana de Vic és la inversió tèrmica. La morfologia de la 

zona fa que sigui d’una cota molt inferior als terrenys del seu voltant, fet que propicia  la 

concentració d’aire fred al fons, així doncs les temperatures que hi pot haver a les parts baixes 

de la plana són inferiors a les que hi pugui haver a zones més enlairades, al contrari del que 

passa normalment. Aquest fet provoca que els dies anticiclònics de calma atmosfèrica, les 

masses d’aire fred es condensin originant la coneguda boira de la plana de Vic.   
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2.5ANNEX V: HIDRÀULICA I HIDROLOGIA. 

La ciutat de Vic consta d’una xarxa hidrogràfica constituïda per diversos torrents i rieres i dos 

rius això permet caracteritzar una longitud total d’aproximadament 22 km de cursos fluvials. El 

projecte de infraestructures hidràuliques de l’ajuntament de Vic, del qual s’ha extret la major 

part de la informació d’aquest apartat, estudia el Riu Gurri des d’aigua avall del pont de l’Eix 

Transversal (carretera C-25) fins el Pla de l’Abanell i els seus afluents principals: Torrent de 

l’Esperança (afluent pel costat del marge esquerre), Torrents de Sant Martí (afluent pel costat 

del marge dret) i de Sant Marc i Rec de Fontanelles (afluent pel marge dret). També s’estudia 

el Riu Méder(afluent del Gurri per l’esquerra), concretament els trams de la confluència amb el 

Gurri i aigua amunt del nucli urbà, i el Torrent de Sant Jaume (afluent del Méder pel costat del 

marge dret, tot i que actualment la sortida està canalitzada cap al Gurri), en el tram situat 

aigua amunt de la canalització soterrada del nucli urbà.   

 Mentre que el Gurri i el Méder són cursos permanents d’aigua, els torrents la major part de 

l’any romanen amb un flux d’aigua molt reduït o inexistent, a la primavera o tardor, quan les 

pluges són més abundants augmenten el seu cabal i depenen de la intensitat de la pluja s’han 

arribat a desbordar, tal augment en el flux és un fet perceptible en els rius receptors. Tot i així 

en el seu pas per la ciutat els rius  a diferència dels torrents i rieres estan en el seu curs baix 

caracteritzat per pendents suaus i per una vegetació abundant a les ribes (en el cas del Gurri  

des del projecte de rehabilitació). 

Figura 26: Xarxa hidrogràfica de la ciutat de Vic 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

43 
 

 

Mitjançant un anàlisi hidrològic de la xarxa fluvial, s’obtenen uns cabals associats a diferents 

períodes de retorn, tant de les dues principals rieres com dels dos rius. 

 

Figura 27: Taula representativa dels cabals màxims associats a un període de retorn. 

Degut a que l’estructura no és de categoria important, la seva vida útil es caracteritza de 50 

anys per aquest motiu es creu interessant fixar-se sobretot en les avingudes relacionades amb 

un període de retorn de 10 o de 100 anys, sense menystenir les avingudes associades a 500 

anys de període de retorn.  

Pel que fa a les avingudes de 10 anys de període de retorn en el tram del Gurri es poden 

diferenciar dos subtrams separats per la resclosa just aigua amunt de la confluència amb el riu 

Méder. El que interessa en aquest projecte són aigües avall de la resclosa que és on s’emplaça 

la passarel·la estudiada. Aigua avall de la resclosa, la llera tindria capacitat suficient per a 

desguassar una avinguda de Q10.  De mitjana, per a tot el tram del Gurri, s’assolirien calats 

respecte el fons de llera de 3,23 m i unes velocitats mitges a la llera de 1,83 m/s. 

Per a avingudes de Q100, aigua avall del pont del carrer Montserrat fins al pont del carrer 

Indústria la llera tindria capacitat suficient per a desguassar Q100. Aigua avall d’aquest últim 

pont es produirien desbordaments al marge dret per falta de cota suficient i falta de 

continuïtat amb la mota que hi ha entre aquest pont i el meandre de “l’espatllat del Gurri”. De 

mitjana, per a tot el tram del Gurri, s’assolirien calats respecte el fons de llera de 5,28 m i unes 

velocitats mitges en el canal de 2,13 m/s. 

Per avingudes de Q500 al marge esquerre, a uns 280 m aigües avall del pont del carrer de la 

Indústria, entre els carrers Raval Cortines i Manuel de Pedrolo, hi ha una parcel·la en sòl urbà 

per desenvolupar urbanísticament que, com a conseqüència dels seus terrenys baixos, 

s’inunden a partir de T=100 anys, assolint calats de fins a 2,20 m per a 500 anys. Pel que fa als 

tres ponts d’aquest tram GUR-2 serien insuficients per al desguàs de Q500. En el pont del 

carrer del Prat d’en Galliner els calats serien de l’ordre de 1,20 m sobre la rasant del vial, al 

pont del carrer Montserrat la làmina d’aigua sobrepassaria la clau de volta dels quatre arcs i al 

pont del carrer Indústria els calats serien de l’ordre d’1,00 m sobre la rasant del vial. 
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Es important recordar que els trams rellevants per aquest projecte és del carrer indústria cap a 

aigües avall. 

En la següent Figura es poden observar el nivells que assoleix la làmina d’aigua per a diferents 

períodes de retorn, en diferents trams del riu i en comparació amb el fons de la llera. 

 Fons llera: Punt de mínima cota de la llera del riu (tàlveg)  

 WS Q10: Nivell de làmina d’aigua per un període de retorn associat de 10 anys. 

 WS Q100: Nivell de làmina d’aigua per un període de retorn associat de 100 anys. 

 WS Q500: Nivell de làmina d’aigua per un període de retorn associat de 500 anys. 

 EQ Q500: Línia d’energia per un període de retorn associat de 500 anys. 

 

Figura28: Perfils longitudinals del riu Gurri. 

Segons la informació consultada, estudi geotècnic i hídric, i comparant la resistència del 

terreny i els calats assolibles, les condicions d’estabilitat dels elements de contenció i 

fonamentació davant crescudes de cabals del riu Gurri sempre i quant es realitzin fora de la 

plana de inundació, es determina que no hi ha risc de soscavament per aquestes i per tant no 

és necessari l’estudi de mesures de protecció com la col·locació d’esculleres o palplanxes al 

voltant de la fonamentació.  
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2.6ANNEX VI: SISMICITAT. 

Per a l’estudi de sismicitat es té en compte l’aplicació de la normativa NCSP-07 (NORMA DE 

CONSTRUCCIÓ DE PONTS SISMORESISTENT: PONTS). Tal normativa proporciona un mapa 

corresponent a la NCSP-02, que mostra segons la ubicació dins la península ibèrica, un valor 

associat de l’acceleració bàsica ab relacionada amb la gravetat (g), coma un valor característic 

de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 

500 anys.   

Figura 29: Mapa sismicitat a Espanya. 

La passarel·la estudiada en el present projecte es troba a Vic on l’acceleració bàsica està entre 

0,04g i 0,08g. Ampliació de l’estudi sísmic en l’annex de càlcul de l’estructura.  No obstant amb 

l’exactitud de l’estudi geotècnic s’afirma que la zona sísmica bàsica ab és de 0,04·g amb un 

coeficient de contribució K=1. 

Els sòls existents (nivells 1 i 2) corresponen a terrenys de tipus IV i III respectivament (sols 

cohesius ferms i granulars mitjos-fluixos). Els materials del substrat miocè (Nivell3) es poden 

considerar de tipus I: (Roques compactes). 

Seguidament s’adjunta una taula amb les característiques dels diferents tipus de sols que hi ha 

en la zona de la passarel·la, per tal de dur a terme els càlculs requerits. 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

46 
 

Figura30: Taula amb característiques dels diferents nivells geotècnics. 

Tal informació s’utilitzarà a l’annex de la memòria ‘càlcul estructural’. On s’aprofundirà en el 

càlcul dels efectes sísmics relacionats amb la zona i a l’elecció de l’obligada aplicació d’aquests. 
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2.7ANNEX VII: SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS. 

Segons l’emplaçament de l’obra, la documentació consultada i les visites realitzades a la zona 

on es desenvolupa el projecte, no es preveuen afectacions a cap tipus d’instal·lació ni servei 

durant l’execució d’aquest. Tot i això, en el cas de l’aparició d’afectacions a algun servei durant 

l’execució de la passarel·la s’haurà de notificar a la Direcció Facultativa per tal de realitzar un 

estudi exhaustiu sobre els processos d’intervenció i reposició de tals serveis, per tal 

d’assegurar-ne una bona gestió.  

Com que es tracta d’una passarel·la situada en espai rural i paisatgístic, no es preveu la invasió 

de cap vial públic ni privat de la ciutat, tot i així en el cas de que puntualment s’hagués d’envair 

algun vial, tals talls hauran de ser comunicats prèviament a l’autoritat municipal per tal de 

informar-ne als veïns que poguessin esser afectats. Per altra banda s’ha de garantir el correcte 

desenvolupament de la mobilitat per aquest motiu s’hauran de donar alternatives de circulació 

a les persones i vehicles si així és necessari.     

 

Pel que fa a les expropiacions: 

 Zona passera: 

Al tractar-se la ubicació de la passera d’una zona de ribera. La totalitat dels terrenys emprats 

per a dur a terme l’obra d’aquest projecte en totes les seves parts; aplec, ubicació final dels 

estreps i de la superestructura, disposició dels equipament de benestar i sanitat etc... 

corresponen a l’administració.  

Així doncs no es contempla la necessitat de dur a terme cap expropiació, ja que tots els 

terrenys emprats pertanyen a l’administració. 

 

 Zona camí adjacent:  

La totalitat dels terrenys emprats per a dur a terme l’obra del camí adjacent, en totes les seves 

parts; aplec, ubicació final del camí, disposició dels equipament de benestar i sanitat etc... 

corresponen a l’administració. La situació del camí resta entre dues propietats privades, per 

l’esquerra (Oest) hi ha sòl de caràcter industrial, on s’hi estan desenvolupant unes oficines de 

nova construcció, i pel costat dret (Est) hi ha sòl privat de caràcter rural. No obstant la zona on 

es planeja desenvolupar el camí, és de propietat de l’administració, i té les dimensions 

suficients per acollir l’obra de l’execució del camí adjacent.  

Així doncs no es contempla la necessitat de dur a terme cap expropiació, ja que tots els 

terrenys emprats pertanyen a l’administració. 
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2.8ANNEX VIII: ESTUDI D’ALTERNATIVES. 

2.8.1 Anàlisi d’alternatives. 

Per tal de dur un estudi d’alternatives previ i descartar determinades tipologies de passarel·les 

s’han realitzat mesures aproximades de la distància que separa les dues ribes del riu amb un 

mesurador làser, la distància entre aquestes és d'uns 30m.  

L’emplaçament de l’obra es produeix en un entorn de valor agrícola i paisatgístic, per aquest 

motiu és important que l’impacte vidual de la passarel·la sigui el mínim i que tingui una bona 

relació amb l’entorn, fet que condicionarà el tipus de material i la tipologia de l’estructura. No 

obstant a part de l’estètica esmentada anteriorment també juguen un paper molt important la 

capacitat de l’estructura de desenvolupar la tasca per la qual ha estat dissenyada, la seguretat 

estructural i no menys important l’economia.  

Possibles alternatives poden ser no sols són a nivell estructural sinó també en l’emplaçament. 

Depenent de la ubicació la distància entre ribes varia o les zones que comunica la passera són 

diferents, no obstant la ubicació adoptada ha de permetre una bona i ràpida comunicació de 

l’est de la ciutat amb la zona verda i els camins rurals, permetre també que la distància a cobrir 

entre riba i riba del riu sigui la menor possible, i finalment amb visió de futur permetre la 

continuïtat dels carrers per fer-hi ponts en una futura expansió de la ciutat. Valorant totes 

aquestes condicions s’ha arribat a l’emplaçament descrit en el projecte.  

Així doncs l’anàlisi d’alternatives es centrarà en la tipologia i els materials possibles per a la 

construcció de la passarel·la per a vianants i ciclistes. Permetent obtenir la solució més 

adequada per aquesta. 

2.8.1.1 Materials estructurals. 

Materials poc recomanables: 

 Formigó armat: En el cas de la llosa, per construir amb aquest material la llum de la

passera hauria de ser reduïda de fins a 15m, en el cas d’aquest projecte la llum és molt

superior, és de 30 metres així doncs no és una solució viable degut a l’enorme canto

que hauria de tenir la secció, i a l’impacte visual que tindria aquest.

 Maçoneria i demés materials ceràmics: Tot i ser un dels materials més utilitzats durant

tota la història de la humanitat, és un material amb moltes restriccions; baixa

resistència, dificultat de posada en obra, fragilitat, dificultat d’ús...

 Ferro: És un material poc efectiu, baixa resistència en comparació amb altres elements

metàl·lics i reduïda durabilitat en comparació amb l’acer.

 Materials plàstics compostos: En aquest cas les principals restriccions són per l’elevat

cost del material i la necessitat de disposar de mà d’obra altament qualificada.
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Materials recomanables: 

 Formigó pretesat: Molt útil en ponts/passarel·les de més de 15m, on els flectors 

actuants i les deformacions poden ser importants. 

 Acer en perfils laminats: L’acer és un material d’alta resistència que té molt bona 

resposta en llums elevades. 

 Formigó armat: Per dur a terme les parts resistents de l’estructura que no és la llosa; 

fonamentació, estreps, piles, arcs... 

 Estructura mixta d’acer i formigó: Podria ser interessant aquesta opció ja que les 

estructures mixtes resisteixen molt bé a flector, per tant és una opció viable.  

 Fusta: Fer una passera d’aquesta llum amb fusta és una opció viable ja que no 

sobrepassa els 30 metres ,no obstant la fusta també podrà ser utilitzada pel paviment 

de la passera o bé per els acabats d’aquesta, degut al poc impacte visual que té aquest 

material amb l’entorn. 

 

2.8.1.2  Tipologies estructurals. 

Les tipologies més comuns que s’utilitzen per a la realització de passarel·les són: 

 Ponts biga: Normalment utilitzats per longituds de llum compreses entre 0 i 40 

metres. 

 Ponts atirantats: Normalment utilitzats per longituds de llum de 40 a  60 metres. 

 Ponts arc: Normalment aplicats per a llums de més de 100 metres amb alternativa a 

voladissos successius o superiors a 200 metres per l’alternativa a atirantats.   

Imatges de els tipologies estructurals:  

Figura 31: Pont biga. 
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Figura 32: Pont atirantat. 

 

Figura 33: Pont arc. 

També s’ha de tenir en compte que al tractar-se d’una llum considerable pot ser interessant la 

disposició d’una pila intermèdia per tal de reduir els esforços actuants a l’estructura. Per tant 

les opcions anteriors de tipologia estructural poden ser aplicades en una passarel·la: 

 Una llum sense pila intermèdia. 

 

 Dues llums amb pila intermèdia.  

Degut a la longitud de la passarel·la, d’uns 30 metres entre ribes, es descarten les opcions de 

pont atirantat o de pont en arc per la seva complexitat constructiva, per l’elevat cost dels 
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mètodes constructius i per la baixa necessitat d’una resposta estructural elevada. Així doncs la 

tipologia estructural que més interessa per les característiques de la passarel·la és la de pont 

biga. 

 

2.8.1.3 Alternatives presentades: nombre llums del pont. 

 

 Una llum sense pila intermèdia: 

Aquesta opció resideix en cobrir tota la distància entre ambdues ribes amb una sola llum, 

assolint uns esforços estructurals elevats i per tant havent de dimensionar una estructura 

suficientment robusta com per resistir-los amb el cost econòmic que això representa. No 

obstant el fet de no haver de construir una pila al centre de la llera del riu, és una bona opció 

enfront de l’impacte visual o l’impacte ambiental.  

Figura 34: Dibuix alternativa una llum. 

 

 Dues llums amb pila intermèdia: 

L’opció de dividir la distància a cobrir entre ribes en dues llums, permet reduir els esforços 

estructurals que pateix el tauler poden assolir esvelteses majors, per contra el cost de 

construcció d’una pila dins la llera és elevat. Per altra banda l’impacte tant ambiental com 

visual sobre el riu és molt més elevat en aquesta opció que en l’anterior.  

Figura 35: Dibuix alternativa dues llums.  
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2.8.1.4 Alternatives presentades: Tipologia secció i material. 

Com s’ha estipulat anteriorment totes les seccions i materials proposats en el present apartat 

s’aplicaran a una estructura de pont biga.  

 

 Llosa pretesada amb alleugeriments: 

La proposta de formigó pretesat consta d’una llosa alleugerida de secció trapezoïdal. Els 

alleugeriments són cilíndrics de poliuretà, que tot i tenir un cost elevat presenta un bon 

rendiment. Que la secció sigui alleugerida permet reduir el pes propi i per tant disminuir tots 

els esforços derivats d’aquest, aconseguint una optimització de la secció en el que respecta 

canto i pes propi.  

La cara superior de la mateixa llosa es pot utilitzar de paviment, fet que estalvia mà d’obra i 

material respecte altres estructures, no obstant la cara superior de la llosa s’haurà de tractar 

amb betums per aconseguir les característiques òptimes de confort i ús tant per ciclistes com 

pels vianants. Pel que fa a les baranes són d’acer amb panells de fusta.  

El fet de que la llosa sigui pretesada requereix que els equips de treball siguin especialitzats i 

d’un elevat nivell de control durant tot el procés constructiu, ja que els nivells tensionals als 

quals sotmetem el formigó i l’acer són molt elevats. També s’haurà de disposar d’una cintra 

auxiliar per poder dur a terme el procediment constructiu. 

 

Figura 36: Representació llosa pretesada. 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

53 
 

 Perfils laminats d’acer:   

Aquesta alternativa consisteix en dues bigues d’acer de gran cantell que siguin capaces de 

resistir els esforços de flector i tallant juntament amb una gelosia de biguetes transversals de 

molt menor cantell que resisteixin els esforços de vinclament lateral, torsió i transmetin les 

càrregues a les bigues principals aportant monolitisme a l’estructura. Es completarà 

l’estructura amb plaques de reixeta per a passarel·la entre les biguetes transversals i per un 

millor acabat es pavimentarà l’amplada útil de la passarel·la amb una tarima de fusta tractada 

amb autoclau per exteriors. 

Amb un cantell suficient de les bigues principals es poden assolir llums de més de 40 metres 

per les càrregues actuants en una passarel·la, valor suficient per a la longitud a salvar en 

aquest projecte. És interessant que el canto de les bigues principals sigui elevat ja que les 

ànimes tindran a part de la funció estructural també de fer baranes. En el cas de que l’alçada 

d’aquestes no compleixi els requisits de seguretat es complementarà amb unes baranes 

estàndard d’alçada suficient com per assolir la cota desitjada.   

El principal inconvenient en quant a resistència d’aquesta secció és a causa de constar d’una 

inèrcia molt major en un eix que en l’altre, això representa una reduïda resistència a 

vinclament lateral. No obstant com que es tracta d’una passera transcorreguda sols per 

vianants i ciclistes  les sobrecàrregues d’ús són petites. Per altre banda es pot produir  torsió 

deguda al vent però com que el cantell total de la secció és de poca dimensió el moment 

torçor d’aquest també ho serà.  

Pel que fa al procediment constructiu al tractar-se d’una secció constituïda de perfils 

prefabricats en fàbrica no serà necessari l’ús d’elements auxiliars de construcció de grans 

dimensions, sinó que amb l’ajuda de grues es podrà disposar els perfils d’acer a la seva 

ubicació.  

 

Figura 37: Dibuix secció acer. 
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 Secció mixta de formigó i acer: 

L’alternativa de secció mixta de formigó armat i acer consta d’un calaix d’acer laminat de poc 

gruix a la part inferior de la secció resistint traccions i de lloses prefabricades col·locades 

damunt del calaix que resisteixen les compressions. L’estructura constarà d’una part de 

construcció in situ amb una placa de compressió de formigó que aportarà monolitisme.   

Els avantatges d’aquest tipus de secció resideixen en el reduït pes de la passarel·la degut a la 

utilització del calaix d’acer laminat, per aquets motiu les estructures auxiliars que s’han 

d’emprar en el procés constructiu no són tant importants com en la primera alternativa (llosa 

prefabricada). Per altra banda haurem de tenir dos equips de treball principals en la 

construcció del taulell, un especialitzat en estructures metàl·liques encarregat del calaix d’acer 

i un altre totalment diferenciat que sigui especialitzat en construccions de formigó, que serà 

l’encarregat de dur a terme la col·locació de les lloses prefabricades i de l’execució de la capa 

de formigó de compressió in situ.  

Pel que fa a les baranes seran estructuralment metàl·liques amb panells de fusta i el paviment 

tindrà coma  base la capa de compressió de formigó seguit d’un tractament superficial de 

betum que garanteixi unes característiques òptimes.   

 

Figura 38: Dibuix secció mixta. 
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 Bigues de fusta laminada amb biguetes transversals: 

Aquesta última proposta es basa en dues jàsseres laterals de gran cantell que tenen la funció 

estructural d’ànimes i també fan de baranes. Aquestes jàsseres aguanten en tota la llum de la 

passarel·la uns altres perfils de menors dimensions que serveixes de connectors de les jàsseres 

i a la vegada de recolzament per a unes biguetes de poca longitud que conformen la base del 

paviment. El paviment és doncs un conjunt de plaques de fusta tranversals que queden 

recolzades sobre les biguetes anteriorment esmentades.  

Una gran part del muntatge d’aquest tipus d’estructura és prefabricat en taller i seguit de 

prefabricat a peu d’obra, no obstant serà necessari una estructura auxiliar per tal de fer el 

muntatge complert de l’estructura.  

 

 

Figura 39: Dibuix secció fusta. 
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2.8.1.5 Definició dels conceptes integrants en l’alternativa. 

Un cop definits els diferents tipus de seccions i materials, s’analitzaran les diferents 

alternatives proposades, mitjançant una valoració numèrica ponderada dels diferents aspectes 

més importants i decisius per a projectar l’estructura d’aquest projecte. La puntuació 

proporcionada s’escull segons un criteri el màxim d’objectiu possible. 

Els aspectes a considerar seran doncs: 

 El cost inicial: És el cost del qual se’n deriven els processos constructius i de material 

de l’estructura.  S’obtindrà la màxima puntuació per un cost inicial reduït i la mínima 

puntuació per un cost elevat.   

 El cost de manteniment: És el cost resultant del manteniment de l’estructura un cop 

duta a terme, aquest cost s’haurà de patir durant la vida útil de l’estructura. S’obtindrà 

la màxima puntuació per a un cost de manteniment reduït i la mínima puntuació per a 

un cost de manteniment elevat.  

 L’aptitud pel servei: És la capacitat de l’estructura de complir amb l’objectiu pel qual 

ha estat duta a terme, això compren; comoditat, confort, absència de problemàtica... 

La puntuació més elevada serà per l’estructura més apte i la puntuació més baixa per 

la menys apta.  

 La facilitat constructiva: Aquest aspecte puntua la facilitat de construcció de la 

passarel·la. Obtenint la màxima puntuació per la més fàcil i la mínima puntuació per la 

més difícil.  

 L’estètica: Aquest és un aspecte molt subjectiu ja que l’estètica és un concepte que no 

és igual per tothom, tot i així es puntuarà amb el màxim de rigor. La puntuació més 

elevada és per la solució més bonica estèticament i la menor és per la menys estètica. 

 L’impacte visual: L’aspecte d’impacte visual consisteix en la capacitat de l’estructura 

de no generar un impacte visual fort ja que aquesta és duta a terme en un entorn 

agrícola i paisatgístic. La puntuació més elevada serà la que generi un impacte visual 

inferior i la puntuació més baixa serà la que generi un impacte elevat. 

 L’impacte ambiental: Depenent del material i de la tipologia de la secció es pot crear 

en major o menor grau una afectació a la morfologia, la fauna i al flora fluvial, canviant 

les característiques del riu. La puntuació més elevada correspondrà a la solució que 

varií menys les característiques del riu i la puntuació més baixa a la solució que la faci 

canviar més. 

 Termini d’execució: El termini d’execució és un aspecte que valora el temps de 

construcció i de posada en funcionament de l’estructura. Aquest és  un punt no gaire 

important ja que no hi ha una necessitat de que l’obra sigui duta a terme ràpidament. 

No obstant és valora amb una puntuació elevada la solució que tingui un termini curt i 

amb una puntuació baixa la que tingui un termini llarg. 

 La Seguretat: Aquest apartat valora no sols la seguretat en l’estructura acabada sinó 

també la seguretat en el procés constructiu. Així doncs la puntuació més elevada 

correspondrà a la solució més segura, i la puntuació menor correspondrà a la solució 

menys segura.  
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2.8.1.6 Taula comparativa i conclusions. 

Cada concepte tindrà una puntuació que anirà del 1 al 4, sent el 4 la qualificació més positiva i 

l’1 la més pejorativa. Així doncs l’estructura que obtingui una major puntuació, és a dir la que 

tingui una puntuació més pròxima a 4 serà la millor i per tant l’executada. Cada punt tindrà 

una ponderació que variarà depenent de la importància d’aquest. La suma total dels valors de 

ponderació de tots els conceptes serà de 1. 

ANALISI 1: Possibilitat de pila intermèdia 

Aspecte /Solució Una llum Dues llums 

Cost inicial (0,25) 3 2 

Cost manteniment (0,10) 2 2 

Aptitud de servei (0,15) 4 4 

Facilitat constructiva (0,05) 3 2 

Estètica (0,05) 2 2 

Impacte visual (0,1) 4 1 

Impacte ambiental (0,1) 4 1 

Termini d’execució (0,05) 3 2 

Seguretat (0,15) 2 2 

SUMA TOTAL sobre 4 3,05 2,15 
Figura 40: Taula anàlisi d’alternatives, llums de la passarel·la. 

Conclusions: 

Observant les puntuacions obtingudes per les dues alternatives anteriors, queda reflectit que 

la millor opció és que la passarel·la sols consti d’un sola llum, és a dir que no tingui cap pila 

intermèdia.  En el cas de disposar d’aquesta i per tal de que el pont fos simètric s’hauria de 

col·locar al centre de la llera del riu, per aquest motiu la construcció de la pila tindria un cost 

econòmic i una dificultat constructiva importants. Els costos de col·locació del pilar superarien 

l’estalvi econòmic resultant de disminuir els esforços estructurals que rep el tauler ja que sols 

podríem estalviar una tercera part del material de la secció en el tauler. I per altra banda la 

construcció d’un pilar suposaria una quantitat de material similar al que s’estalvia en el tauler, 

amb l’afegit dels costos derivats de la construcció d’aquest.   

Per altra part tots els aspectes relacionats amb l’impacte visual o l’impacte ambiental són molt 

millors en el cas de l’alternativa per una sola llum pel fet de que la col·locació d’un pilar al 

centre del riu podria causar canvis en la morfologia fluvial amb conseqüències sobre la flora i 

fauna de l’entorn. Pel que fa a l’impacte visual és molt més reduït en el cas de no constar de 

pila intermèdia, en aquest cas es té una visió àmplia i clara del curs del riu per sota la passera 

mentre que disposant-hi una pila, la visió all llarg del riu se’n veuria ressentida.  

Així doncs com s’ha exposat i contrastat anteriorment queda demostrat de manera clara que 

per les dimensions de la passarel·la i els aspectes a considerar, la opció més viable és la de una 

estructura d’una sola llum sense pila intermèdia. 
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ANALISI 2: Material i tipologia de la secció. 

Aspecte /Solució 1)Llosa
pretesada 

2)Secció perfil
acer 

3)Secció
mixta 

4)Secció
fusta 

Cost inicial (0,25) 2 3 4 1 

Cost manteniment (0,10) 2 3 3 1 

Aptitud de servei (0,15) 4 4 4 4 

Facilitat constructiva (0,05) 1 3 2 3 

Estètica (0,05) 1 2 2 4 

Impacte visual (0,1) 1 2 2 4 

Impacte ambiental (0,1) 1 3 1 4 

Termini d’execució (0,05) 1 4 2 3 

Seguretat (0,15) 2 3 3 2 

SUMA TOTAL sobre 4 1,95 3,05 2,95 2,55 
Figura 41: Taula d’alternatives, material de la superestructura. 

Conclusions: 

Per tal de comprendre la taula es procedeix a un analitzi de cada alternativa per separat. 

 Llosa pretesada: Aquesta alternativa requereix d’una construcció amb equips 
especialitzats i la utilització de material específic per dur-la a terme, fet que 
repercuteix en el cost tant de construcció com de manteniment i en el termini 
d’execució. Degut a que aquesta és l’alternativa que requereix un major canto es 
considera que és la menys estètica i la que té més impacte visual i ambiental. Finalment 

en referència amb la seguretat, al procedir a pretesar l’armadura activa, tant l’acer com 

el formigó es sotmeten a unes tensions molt elevades amb un risc associat elevat, tot i 

dur-se a terme per personal qualificat i especialitzat, fet pel qual s’ha penalitzat la 

seguretat en aquesta alternativa.

 Secció perfil acer:  La present alternativa és prefabricada, a fàbrica en gran part i

també en obra, in situ sols s’han de dur a terme els acabats i el paviment, això permet

que el cost inicial i el termini d’execució siguin relativament baixos, a més pel fet de

ser prefabricada en gran part, la seguretat en el conjunt d’aquesta alternativa és

major. Al tractar-se d’acer el cost de manteniment és reduït ja que és adequat per

estructures exteriors. Tot i que el volum de l’estructura és inferior a l’alternativa

anterior pel material en que es du a terme té un impacte visual moderat.

 Secció mixta: Com en el cas anterior el cost inicial en aquesta alternativa també és

força reduït, el motiu d’això és que una secció mixta no té una dificultat d’execució

molt elevada i el volum de material utilitzar és molt reduït, en comparació amb d’altres

alternatives. Com que els materials emprats són l’acer i el formigó el cost de

manteniment d’aquest tipus de secció és reduït. Tant l’impacte ambiental com el

visual en aquest cas són elevats per tractar-se de materials compostos que no es

corresponen amb l’entorn.
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 Secció de fusta: En aquest cas el cost de construcció és més elevat que els anteriors 

degut al volum de material que s’ha d’utilitzar i al procés constructiu. A més de l’elevat 

cost inicial també té un elevat cost de manteniment degut al tipus de material emprat.  

No obstant la seva integració amb l’entorn és molt bona, per aquest motiu tant 

l’estètica com l’impacte visual com l’impacte ambiental són molt favorables. Finalment 

al tractar-se d’una alternativa amb molta prefabricació en obra i no en fàbrica el risc 

de patir algun accident és més elevat que en altres casos, per aquest motiu s’ha 

penalitat en el tema de la seguretat.  

 

 

Procedint de la mateixa manera que en l’anàlisi anterior s’observa que la millor opció seria la 

segona, la de la secció del perfil d’acer. Tot i que aquesta hagi obtingut la puntuació màxima 

de 3,05 no despunta molt del resta de les opcions, ja que l’alternativa de secció mixta de calaix 

d’acer i llosa de formigó ha obtingut una puntuació de 2,95 una mica inferior a l’anterior però 

quasi igual. Així doncs objectivament les opcions més viables serien la secció de perfil d’acer i 

la secció mixta.  

Les causes de que aquestes hagin estat les opcions escollides són sobretot pel cost que se’n 

deriva, ja que al tractar-se de materials molt resistents s’aprofiten al màxim les 

característiques d’aquests i per altra part tenen una construcció relativament ràpida.  
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2.8.2 Alternativa adoptada. 
 

2.8.2.1 Descripció del conjunt de la passarel·la. 

S’ha escollit com a solució per a l’execució de la passarel·la sobre el riu Gurri del municipi de 

Vic, una estructura en biga d’acer tipus S355 JR, recolzada damunt de 2 estreps de formigó 

armat constituïts per una sabata i un mur cadascun d’ells.  

 Superestructura: 

La superestructura consta de dues bigues de gran cantell d’acer S355 JR longitudinals, i un 

seguit de biguetes de menor cantell i d’acer tipus S235 JR transversals, que aniran soldades a 

l’ànima de les bigues principals. Damunt d’aquestes per cobrir l’espai entre biguetes s’hi 

col·locarà una reixeta per a passarel·les.  

L’alçada mínima de les baranes haurà de ser de 1,10m des del paviment fins el punt superior 

d’aquestes, per tal de que aquesta alçada es compleixi es col·locarà una barana a la part 

superior de les bigues principals.    

Les dimensions lliures de la passarel·la són imposades per les necessitats per les quals es 

projecta, es troba interessant que l’amplada útil d’aquesta sigui suficient pel pas simultani de 

diferents vianants, amb diferents necessitats.  

Seguidament es mostren les amplades mínimes que ha de tenir una vorera segons la 

sol·licitacions que tingui: 

Figura 42: Dimensions vorera segons necessitats. 

Per tal de poder assegurar una bona interacció entre diferents vianants s’estableix una 

amplada mínima de 1,40m, no obstant es creu adequat d’ampliar-la fins a 1,80m per tal 

d’assolir una major comoditat pels vianants.  
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Seguidament es mostren les amplades mínimes que ha de tenir una vorera en el cas particular 

del pas de ciclistes: 

Figura 43: Espai útil d’un ciclista.  

Degut a l’elevada afluència de ciclistes en la zona de la passarel·la es destina un pas prioritari 

per a ciclistes de 0,60m/0,7m. Aquesta amplada correspon a l’amplada necessària pel pas d’un 

sol usuari amb bicicleta ja que degut a la rapidesa de pas d’aquests no se’n contempla el 

trànsit de més d’un a la vegada per la passarel·la. Tot i que si fos així, la probabilitat de trobar-

se dos ciclistes juntament amb altres usuaris és molt reduïda, així doncs algun dels ciclistes 

podria fer ús de la resta d’espai lliure, per a desplaçar-se.  

L’amplada vindrà definida doncs: 

 Pas de vianants:  

Per la circulació simultània de diferents vianants, amplada   1,8m. 

 Pas de ciclistes:  

Per la circulació d’un sol ciclista, amplada   0,7m 

 

Amplada total: 2,5m  

L’amplada útil total de la passarel·la per tal de permetre el pas simultani i confortable dels 

diferents usuaris de la passarel·la, haurà de ser doncs no inferior a 2,5m.  
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 Fonamentacions: 

Tot el conjunt de la superestructura reposarà damunt recolzaments fixos a l’extrem sud de la 

passarel·la i mòbils a l’extrem nord. Aquests a la vegada reposaran sobre un mur suficientment 

ample, col·locat damunt d’una sabata correguda. El mur tindrà unes dimensions que 

garanteixin la seguretat davant de les sol·licitacions generades pel terreny, ja que 

l’emplaçament es troba en zona rural, és a dir en un talús natural i no conté cap tipus 

d’element de contenció.    

Gràcies a les característiques portants del terreny (consultar capítol de l’estudi geotècnic) és 

possible utilitzar una sabata correguda per tal de suportar el pes del mur i la superestructura 

així com de les sobrecàrregues que pugui patir el conjunt de l’estructura.  

 

2.8.2.2 Representació gràfica de l’estructura.  

Per tal de tenir una idea més clara del concepte de l’estructura, s’ha procedit a la modelització 

en 3D dels principals elements resistents d’aquesta. En la imatge es poden observar els estreps 

formats per la sabata i el mur, les dues bigues principals d’acer, i la gelosia de biguetes 

transversals.  

És important recordar que part dels murs i la totalitat de les sabates un cop finalitzada l’obra 

no seran visibles, ja que es procedirà al reblert del terreny excavat.    

Figura 44: Representació gràfica dels elements resistents de l’estructura. 

Es recorda que el present model sols hi figuren els elements resistents de l’estructura, restaria 

a disposar, les reixetes entre biguetes, el paviment de fusta i les baranes.  
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2.8.2.3 Descripció de les tasques de conservació de l’entorn de l’obra. 

L’execució del projecte pot generar un determinat impacte sobre el medi de l’entorn de l’obra, 

i un cop acabada l’obra per tal de minorar-lo al màxim, s’incorporen un seguit d’actuacions tals 

que compleixin les prescripcions, requeriments i prohibicions que dicta l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA).  

Seguidament s’enumeren i descriuen les de major rellevància: 

  Accés al riu.  

La creació d’un accés al riu, serà necessari per tal de poder permetre el pas de maquinària 

indispensable per realitzar els treballs de l’obra. Per tal d’accedir a la llera del riu, s’hauran de 

dur a terme moviments de terres, amb l’objectiu de suavitzar els talussos com a  mínim per un 

punt dels marges immediats. L’accés serà de caràcter temporal, ja que sols haurà de restar 

disponible durant el temps restant de l’obra. Un cop acabada l’obra, per tal de minimitzar 

riscos pels vianants,  es procedirà a la rehabilitació del marge del riu. En cas de que per motius 

posteriors a l’obra es decidís de donar un caràcter permanent a l’accés, aquest haurà de tenir 

un ús restringit, sols per a personal qualificat. Per aquest motiu el consistori i cossos de 

seguretat establiran les mesures per evitar l’entrada lliure de vianants, per tal de prevenir 

riscos com a conseqüència de la lliure circulació de ciutadans en zones pròximes a la llera del 

riu.  

 

 Poda i neteja de la vegetació. 

Durant el transcurs de l’obra serà necessària la poda i neteja exhaustiva de la vegetació i 

elements inerts situats a la riba del riu. Els residus generats per dur a terme aquesta tasca 

hauran de ser retirats de forma adequada,  de tal manera que s’eliminin possibles obstacles 

per al desguàs de les aigües. Aquesta tasca es realitzarà de manera puntual a l’àmbit 

d’actuació, mentre que a la resta de la riera es realitzarà amb la freqüència establerta, sempre 

i quan no es cregui oportú d’augmentar el nivell de neteja en altres zones, que puguin ésser 

afectades per les obres dutes a terme aigües amunt.    

  

 Reconstrucció de talussos. 

Conforme l’execució de l’obra en reiterades ocasions s’haurà de modificar els talussos naturals 

del riu, aquests,  vindran acompanyats d’un procés d’estabilització natural mitjançant mantes 

orgàniques. Aquesta solució permetrà que les terres terraplenades tinguin una certa 

estabilitat, a més d’integrar la intervenció dins l’entorn natural.  

Les mantes orgàniques són elements biodegradables en períodes curts, entre 18 i 36 mesos, i 

poden anar acompanyades de llavors vegetals per afavorir el creixement de vegetació. 

D’aquesta manera es podrà dur a terme una correcta regeneració dels talussos que hagin estat 

modificats durant el transcurs de l’obra.  
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2.9 ANNEX IX: MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL I 

MEDI AMBIENT. 

 

2.9.1  Descripció del medi. 
 

2.9.1.1 Vegetació. 

El terme municipal de Vic està situat en el domini de vegetació de la roureda seca de roure 

martinenc (en relació a l’altitud li correspondria l’alzinar muntanyenc, però la inversió tèrmica 

originada com a conseqüència de les característiques orogràfiques la Plana de Vic comporta 

una inversió de la vegetació). 

 Superficies vegetals, Municipi de Vic: 

 

 Superfície total. 3.092 ha. 

 Superfície forestal del municipi de Vic. 329 ha. (100% privada) 

 Finques de Vic amb un pla tècnic de gestió. 0.  

 

 Comunitats vegetals en tot el terme municipal de Vic: 

 

 Roureda de roure martinenc: 

Com a conseqüència de la inversió tèrmica que pateix la Plana de Vic, justificada per les 

particulars característiques del relleu que l’encaixa, el domini de vegetació que la caracteritza 

és la roureda, quan en condicions normals hi hauria alzinar muntanyenc, i en realitat es troba a 

alçades superiors. La inversió tèrmica comporta una inversió de la vegetació. 

La vegetació potencial (la que hi hauria de manera natural sense cap tipus d’intervenció 

humana) del municipi de Vic, és la roureda de roure martinenc amb boix ( Associació: Buxo-

Quercetum pubescentis). Cal matisar però, que degut a la poca permeabilitat dels sòls 

margosos, el boix hi es poc representat, fins i tot arriba a desaparèixer en moltes zones i el que 

en realitat hi trobem és la subassociació coriario-cornetosum. 

El desenvolupament de l’agricultura de la comarca, provoca que les rouredes i els boscos en 

general, quedin restringits a indrets no aprofitables per al conreu, és a dir, vessants amb forts 

pendents, turons i a les zones d’inundació dels cursos d’aigua. Les rouredes que resten 

situades en zones planes no poden ser anomenades boscos, sinó boscanys, i cal considerar-les 

com a restes d’un antic bosc que han quedat isolades al sí d’una àrea conreada.  

 Pinedes de pi roig: 

Aquest tipus de pineda, tot i ser secundàries, estan molt ben adaptades. El pi roig es presenta 

com a molt més eficient que el roure en les vessants més humides. El sotabosc acompanyant 

coincideix plenament amb el d’una roureda típica. 
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Són molt abundants en la part de ponent i destaquen les de l’obaga de Sant Sebastià (fora del 

terme municipal) i les situades en el braç sud-oest del terme municipal. En general podem dir 

que estan ben conservades tot i l’abundància de bardisses que les fan poc transitables. 

 

 Pinedes de pi blanc: 

En el sòls més pobres (eixuts i pedregosos) el pi blanc substitueix al roure martinenc. En el 

terme municipal de Vic s’hi troben poc representades (petites extensions a la part nord-oest) si 

bé són continuïtat de boscos extensos situats en els municipis veïns de ponent, a l’anomenada 

Serra Seca. Cal destacar que els sòls d’aquesta zona no són les típiques marges blavoses. El 

sotabosc és sensiblement diferent, destacant-hi la presència de romaní (Rosmarinus oficinalis). 

 

 Pineda de pi pinyer 

La seva presència en el municipi és molt reduïda i localitzada. Destaquen la de l’ermita del 

Pujolar i la de la masia de Sobrebosc. Són comunitats secundàries com la resta de pinedes 

presents en el municipi. 

 

 Roureda amb pins 

La delimitació d’aquesta comunitat poden dir que és una mica subjectiva. Hem fixat aquesta 

denominació per a aquells casos on la separació entre roureda i pineda no és clara i les 

espècies arbòries dominants, pi roig i roure martinenc, tenen un recobriment de 50%. 

 

 Garriga. 

En la part nord del municipi, coincidint amb les zones més àrides i amb el substracte de més 

difícil colonització, s’hi localitzen comunitat arbustives molt denses, dominades pel garric 

(Quercus coccifera) 

 

 Timonedes: 

Formacions arbustives dominades per la farigola (Thymus vulgaris). La majoria de badlands 

(afloraments de la roca mare) és troben colonitzats per aquesta comunitat. 

 

 Codines: 

Són afloraments rocosos no erosionats (a diferència dels badlands). 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

66 
 

 Comunitats vegetals en la ribera del riu Gurri:  

La vegetació pròpia de les ribes estava constituïda originàriament i bàsica pel vern (Alnus 

glutinosa), que antigament resseguia totalment el curs dels rius. A base de la tala o destrucció 

d’aquests arbres característics de les vores dels rius, la vegetació de ribera ha acabat anul·lada 

de manera pràcticament absoluta; en alguns dels punts més oberts ha estat substituïda 

espontàniament per algun salze blanc (Salix alba) i, a la majoria dels trams, per plantacions 

regulars d’arbres foranis com són els pollancres (Populus deltoides i P. nigra). Encara es 

conserven algunes taques valuoses d’om (Ulmus minor), arbre que es situaria entre les 

comunitats pròpiament de ribera i la vegetació actual de la resta de la conca (roureda 

substituïda per conreus). Sovint, també hi viu el saüc (Sambucus nigra). 

El grau de cobriment de la llera per part de la vegetació és generalment inferior al 75% de la 

superfície a tots els trams considerats, factor que determina un grau d’escalfament 

indesitjable de l’aigua durant l’estiatge, amb les conseqüents problemàtiques cara a 

l’eutrofització i a la fauna aquàtica. 

 

 Pollancredes: 

Són plantacions situades a la vora de cursos fluvials i zones humides. Cal considerar-les com a 

simples arbredes i en cap cas constitueixen veritables boscos. 

  

 Pollancreda amb roures: 

En la part més occidental del municipi, coincidint amb el riu Meder, s’hi troba situada l’única 

vegetació de ribera del terme municipal, mínimament ben conservada, tot i que s’hi intercalen 

plantacions de pollancres. 

 

 Herbassar: 

El herbassars en defineixen com aquelles comunitats herbàcies que no constitueixen pastures. 

Tenint en compte que les espècies predominants són de fulla llarga (Brachypodium) també 

podríem anomenar-les fenassars. 

 

 Llistonar: 

Comunitat herbàcia dominada pel llistó (Brachypodium retusum). Es desenvolupa en sòls àrids, 

assolellats i amb afloraments rocosos, que impossibiliten la implantació de comunitats vegetals 

més exigents. 
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 Canyar:  

Les comunitats vegetals herbàcies més interessants estan formades per diferents menes de 

canyes: el canyís (Phragmites australis) i la boga (Thypha latifolia), que creixen per les vores 

calmes o embassades del riu i en algunes basses i zones inundables temporalment. 

Constitueixen agrupacions molt reduïdes i escadusseres. En general, l’herbàcia dominant a les 

vores del riu és l’ortiga (Urtica dioica) i gramínies, mostra de l’elevada concentració de 

nutrients i de l’alteració profunda del medi fluvial. 

 

És interessant recordar que tot l’entorn de la ribera ha estat restaurat, de tal manera que s’ha 

procedit a eliminar les espècies vegetals invasores, la majoria d’elles subespècies d’acàcies i 

per contra per propiciar la reimplantació de la vegetació autòctona, s’han realitzat tasques de 

plantació de nou arbrat de ribera autòcton. Les espècies reintroduïdes són:  

 Àlbers. 

 Pollancres. 

 Oms.  

 Salzes blancs. 

 

2.9.1.2 Fauna. 

La zona de ribera del riu Gurri ha esdevingut en els darrers anys un hàbitat molt important per 

a multitud d’espècies animals que havien estat en decreixement. 

 

 Vertebrats 

El darrer catàleg de la fauna vertebrada de Catalunya ( presentat al mes de novembre de 1997) 

posa de manifest la presència de 575 espècies diferents en tot el territori català. En el darrer 

inventari que es disposa de la comarca d'Osona (1992) s'hi detalla la presència de 316 espècies 

( 12 amfibis, 15 peixos, 226 ocells, 45 mamífers i 18 rèptils). Aquestes xifres són prou 

indicatives de la importància que té la Comarca d’Osona en relació a la de Catalunya. 

Interès faunístic del municipi de Vic, no es pot qualificar com a destacable. L’increment de la 

vocació urbana i industrial del municipi en detriment de l’agrícola i la ramadera, deixant al 

marge el canvi d’hàbits en les tradicions i cultura agrícoles, han comportat que la presència de 

fauna autòctona en el terme municipal s’hagi reduït sensiblement. 

S’adjunta a continuació una relació de les espècies més representatives que han estat 

detectades en el terme municipal en els darrers anys. 
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 Ocells. 

Pit roig. Erithacus rubecola,  Cargolet. Troglodytes troglodytes, Tallarol de casquet. Silvia 

atricapilla, Raspinell. Certhya brachydactyla, Merla. Turdus merula, Pinsà. Fringilla coelebs, 

Pinsà mec. Fringilla montifringilla, Esparver cendrós. Circus pygargus, Gavià argentat. Larus 

cachinnans, Tórtora turca. Streptopelia decaocto, Cucut reial. Clamator glandarius, 

Abellerol. Merops apiaster, Garsa. Pica pica, Estornell negre. Sturnus unicolor, 

Fredeluga. Vanellus vanellus, Alosa. Alauda arvenses, Titella. Anthus pratensis, 

Cogullada. Galerida cristata, Guatlla. Coturnix coturnix, Xoriguer. Falco tinnunculus, 

Mallarengues. Parus sp., Cagamànecs. Saxicola torquata, Rossinyol. Luscinia megarhynchos, 

Cuereta blanca. Motacilla alba, Oreneta vulgar. Hirundo rústica, Cogullada. Galerida cristata, 

falciot negre. Apus apus, Xot. Otus scops, Bernat pescaire. Ardea cinerea, Polla 

d’aigua. Gallinula chloropus, Pardal comú. Passer domesticus, Gafarró. Serinus serinus. 

 

 Mamífers. 

Ratolí de bosc. Apodemus sylvaticus 

Talp. Talpa europaea 

Ratolí mediterrani. Mus spretus 

Talpó comú. Microtus duodecimcostatus 

Mussaranya vulgar. Crocidura russula 

En diferents inventaris hi consten alguns vertebrats superiors com per exemple la guilla i el 

gorge blanc però es considera que el seu hàbitat natural no té com a centre el municipi de Vic. 

 

 Amfibis i Rèptils. 

Gripau d’esperons. Pelobates cultripes 

Dragó comú. Tarentola mauritànica 

Sargantana de paret. Podarcis muralis 

  

 Peixos. 

En el moment actual, tot i que la situació inicia un procés de recuperació, pensem que no es 

pot citar cap població establerta en les aigües superficials del municipi. Caldrà seguir de prop 

les diferents repoblacions que s’han realitzat en els darrers anys. 

Cal no perdre de vista que la relació anterior no és exhaustiva i que només es citen les espècies 

més representatives i indicatives. 
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 Invertebrats 

En aquest àmbit cal citar la regressió que estan patint la majoria de poblacions d’invertebrats 

que estaven representades en el terme municipal fins no fa massa temps. Us remetem als 

estudis publicats per la família Vilarrúbia durant el segon terç de l’actual segle. Segur que 

serviran per constatar-ho. 

Considerem que cal fer una referència obligada a la presència de Graellsia isabellae entre el 

lepidòpters i a l’escanyapolls (Lucanus cervus) entre els coleòpters com a representants més 

significatius de la fauna invertebrada del terme municipal. 

Entre les raons que han de servir per entendre les causes de la regressió i per proposar 

possibles línies d’actuació en aquest camp cal citar especialment l’ús, moltes vegades 

indiscriminat, d’herbicides i plaguicides en les pràctiques culturals de les feines agrícoles. 

Tampoc cal perdre de vista que la seva desaparició afecta a la resta de poblacions que des del 

punt de vista tròfic en depenen directa o indirectament. 

 

2.9.1.3 Patrimoni cultural i artístic. 

En l’entorn del riu Gurri s’hi troben alguns bens culturals del quals es poden destacar:  

 Pont d’en Bruguer. 

És un pont medieval de Vic sobre el riu Gurri i que facilitava el pas al camí ral de Vic 

a Folgueroles i a un ample sector de les Guilleries. Està format per cinc arcs i prop de quaranta 

metres de llargada. La seva construcció va iniciar-se el 1384 però, per diferents vicissituds 

històriques, no es va concloure fins el 1434. El volum de pas per aquest pont és marginal des 

de la creació de nous traçats de carreteres.  

Va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per decret publicat al DOGC el 02-12-1983.  

Figura 45: Pont d’en Bruguer. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gurri
http://ca.wikipedia.org/wiki/Folgueroles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guilleries
http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_Cultural_d%27Inter%C3%A8s_Nacional
http://ca.wikipedia.org/wiki/DOGC
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 Fonts del Pas i del cantarell. 

Ambdues fonts es troben dins la via verda del riu Gurri, i des de principis del segle XX hi ha 

hagut una gran tradició dels vilatans del municipi de Vic i d’altres municipis colindants, de fer 

aplecs i festes a l’entorn d’aquestes fonts. Tot i que anteriorment l’aigua d’aquestes fonts era 

adequada pel consum humà s’estima que a finals del segle XIX aquestes van desaparèixer pel 

poc ús i per la poca conservació de la ribera del riu. No obstant des del termini de les obres de 

rehabilitació de l’entorn del Gurri i Méder, les fonts es van recuperar, però actualment el 

consum de l’aigua d’aquestes no és apta.  

Figura 46: Font del Cantarell. 

figura 47: Font del Pas. 
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2.9.2 Impactes de l’obra. 

L’execució de l’obra d’aquest projecte, generarà diferents impactes sobre la zona i el municipi 

de Vic en general, segons la zona i les característiques de l’obra s’estudien els següents: 

2.9.2.1 Impacte sobre la població. 

Les obres que modifiquen el medi d’una població, sempre acostumen a ser polèmiques, es pot 

produir el rebuig dels habitants o de part d’aquests. En tot cas l’objectiu de l’obra és millorar 

l’accessibilitat i en general l’entorn de la zona del riu Gurri, així que s’espera una bona 

assimilació dels ciutadans.  

2.9.2.2 Impacte sobre el medi i el paisatge. 

L’impacte sobre la flora i la fauna és molt reduït ja que amb una correcte restauració de 

talussos i una correcta gestió dels residus la interferència del pont amb l’entorn 

mediambiental del riu és molt baix.  La construcció d’una passarel·la metàl·lica en un entorn 

rural, pot crear un impacte visual rellevant, no obstant, aquesta alternativa consta d’un cantell 

reduït, fet pel qual l’impacte sols és moderat. La part que genera un impacte major sobre el 

medi ambient són els estreps, constituïts per la sabata i el mur, per aquest motiu es projecta el 

soterrament total i parcial d’aquests respectivament. 

2.9.2.3 Impacte físic. 

L’estructura en si de la passarel·la o l’ús d’aquesta no presenta impacte físic, no obstant durant 

el procés de construcció d’aquesta s’haurà de tenir en compte els impactes acústics i 

atmosfèrics, especialment durant el procés de moviments de terres. No es preveuen molèsties 

de caràcter rellevant a veïns ja que la zona de la passarel·la queda apartada de la urbanització. 

2.9.2.4 Impacte sobre serveis i equipament urbans. 

L’impacte de l’estructura i el camí adjacent acabats serà positiu, ja que aquesta proporcionarà 

un servei adequat a la ciutadania, es podrà accedir als camins rurals per itineraris alternatius. 

Durant el procés constructiu es preveuen unes afectacions al trànsit de vehicles molt reduïdes, 

degudes sols a entrades i sortides de camions i maquinària.   

2.9.2.5 Impacte econòmic. 

La construcció de la passarel·la i el camí adjacent incrementarà i millorarà la comunicació de 

diferents recorreguts de ciclistes i de vianants, degut això es preveu un augment de l’ús de la 

via verda encara major del que s’ha aconseguit amb la restauració de la ribera dels últims anys. 

No es creu que la major afluència de gent suposi un augment econòmic, sinó sols lúdic.   
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2.9.3 Mesures preventives. 

Durant el procés de construcció de l’estructura i posteriorment s’hauran d’adoptar diferents 

mesures preventives, per tal de minimitzar al màxim les possibles afectacions i alteracions en 

el medi de l’entorn de l’obra, així com les possibles afectacions que es puguin derivar en medis 

no adjacents a l’obra degut a canvis en l’entorn immediat de l’obra.  

Les principals mesures preventives que es tenen en consideració són: 

 Comunicació i coordinació de les part integrants.

S’haurà de desenvolupar un programa de control de medi ambient, així com d’un curs formatiu 

per als operaris. És important que les parts implicades en obra estiguin degudament 

coordinades per tal d’evitar afectacions al medi ambient degudes a una mala comunicació 

entre aquestes. 

 Mesures de protecció ambiental generals.

S’hauran de dur a terme distintes mesures de protecció ambiental depenent de la fase 

d’execució de l’obra. Serà necessari restringir el màxim possible les alteracions del sòl, sempre 

i quant permetent un correcte desenvolupament del procés constructiu.  

El control i la vigilància de les mesures establertes també serà prioritari, per dur-ho a terme la 

direcció facultativa assignarà un responsable el qual tindrà l’objectiu de garantir les mesures 

exigides sobre  el  medi ambient complint amb la normativa ISO 14001, ISO 14004 i ISO 14015.   

La gestió dels residus generats a l’obra haurà de ser la correcte i diferent per a cada tipus, 

disposant dels mitjans necessaris per dur-ho a terme. Un cop finalitzada l’obra no podrà 

quedar cap residu no recollit ni transportat a un abocador autoritzat. 

Desenvolupar un pla d’emergència per les accions específiques del projecte per fer front 

ràpidament i de manera eficient davant incidents, incendis, explosions, vessaments de residus 

tòxics o perillosos, etc.  

 Mesures de protecció ambientals específiques.

 Evitar contaminació del sòl.

S’haurà de disposar de les mesures preventives necessàries per tal de poder garantir una 

impermeabilització del sòl en el punts on es requereixi.  

Seran obligatòries les zones especifiques per a la neteja de les formigoneres i per els vehicles o 

maquinària que hagi intervingut en l’obra per tal d’evitar la fuga de material de la zona del 

projecte a la via pública. 
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 Evitar contaminació acústica. 

S’evitaran els treballs generin un nivell acústic elevat en hores sensibles, permetent el correcte 

descans dels veïns i tota la maquinària utilitzada haurà de complir amb la normativa acústica.  

 

 Evitar contaminació atmosfèrica. 

En zones d’accés de vehicles i zones de treballs per a maquinària de moviment de terres es 

mirarà de regar el sòl amb aigua polvoritzada per evitar l’excessiva pols.  

Pels camions que transportin terres per fora de l’obra serà necessari el cobriment de les 

banyeres dels camions amb lones o elements similars que evitin la propagació de la pols.  

Tota maquinària utilitzada en el procés constructiu de l’obra haurà de complir amb la 

normativa d’emissions de gasos a l’atmosfera.  
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2.10 ANNEX X: PLA DE CONTROL DE QUALITAT.  

 

2.10.1  Introducció. 

En el present annex es presenten les unitats d'obra objecte de control, el tipus, la freqüència i 

el número d'assajos a realitzar. 

 

2.10.2  Programa genèric. 

El control de qualitat de l’obra es refereix com a mínim al control de la procedència i a la 

comprovació de qualitat dels materials a utilitzar en obra; a la comprovació de qualitat de 

l’obra executada, que inclou també la comprovació de les característiques geomètriques; i al 

control de les instal·lacions. 

 

 Formigó: 

COMPONENTS DEL FORMIGÓ 

Si el formigó utilitzat està fabricat en central, i aquesta disposa d'un control de producció, i 

està en possessió d'un segell o marca de qualitat reconegut oficialment, o bé disposa d'un 

distintiu reconegut oficialment o un CC-EHE (tal com s'indica a l'article 1 de l'EHE), no serà 

necessari realitzar el control de qualitat de la recepció dels materials components del formigó. 

En cas contrari caldrà realitzar els següents controls: 

 

Ciments (Art. 81.1 de l'EHE) 

El control i recepció del ciment es realitzarà segons les indicacions de la Instrucció per a la 

"Recepción de cementos" (EC-97), no admeten els ciments sense certificats de garantia del 

fabricant, degudament signat. 

El responsable de l'obra de recepció de ciments, haurà de conservar durant 100 dies com a 

mínim una mostra de cada lot subministrat. 

En el cas que els ciments subministrats a l'obra no disposin de segell o marca de qualitat 

oficialment reconeguts, s'hauran de realitzar els assaigs indicats a l'article 81.1.2 de l'EHE.  

 

Aigua (Art. 81.2 de l' EHE) 

Quan es tinguin dubtes sobre l'origen de l'aigua d'amassat del formigó, o si no hi ha 

antecedents d'utilització, caldrà realitzar els assaigs indicats a l'article 27è de l'EHE. 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013 

Memòria 

 

75 
 

Àrids (Art. 81.3 de l'EHE) 

Abans del començament de les obres i sempre que variïn les condicions de subministrament, si 

els àrids no disposen d'un certificat d'idoneïtat emès com a màxim un any abans de fer-los 

servir, per un laboratori oficial o oficialment acreditat, caldrà realitzar els assaigs d'identificació 

indicats a l'article 28.1 de l'EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 

fisicomecàniques i granulomètriques , segons els articles 28.3.1, 28.3.2,i 28.3.3 de l'EHE. 

Durant l'obra es comprovarà el compliment del tamany màxim de l'àrid, la constància del 

mòdul de finura i les especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 de l'EHE. 

Cada tres mesos d'obra, i per a garantir l'homogeneïtat dels subministres, s'exigeix realitzar les 

comprovacions de triòxid de sofre, pèrdua de calcinació, i contingut de clorurs per a fum de 

sílice. Si ja es tenen antecedents, per l'antiguitat del subministrador, del tipus d'àrid que es 

farà servir a l'obra no caldrà fer les determinacions de l'article 81.3 i 28 de l'EHE. 

 

Additius i addicions (Art. 81.4 de l'EHE) 

No s'utilitzaran additius si no es subministren correctament etiquetats i amb certificat de 

garantia del fabricant, signat per persona física. 

Caldrà comprovar abans d'iniciar les obres, amb els assaigs indicats a l'article 86 de l'EHE. 

l'efecte dels additius sobre la qualitat del formigó. 

Respecte a les addicions, caldrà realitzar els assaigs indicats pels art. 29.2.1 i 29.2.2 de l'EHE, 

abans de l'inici de les obres, per un laboratori oficial o oficialment acreditat. 

 

Formigó (Art. 82 de l'EHE) 

El control de qualitat comprendrà la consistència, la resistència, la durabilitat i la comprovació 

del màxima dimensió de l'àrid. Per als formigons fabricats en central cada amassada 

subministrada a l'obra portarà un full de subministrament signat per persona física , i caldrà 

conservar-lo com a documentació de l'obra. 

 

Consistència (Art. 83 de l'EHE) 

Es realitzarà l'assaig pel mètode tradicional de con d'Abrams sempre que es fabriquin provetes 

per controlar la resistència. Les determinacions dels assaigs estaran d'acord amb les 

indicacions de l'article 30.6 de l'EHE. 

 

Resistència (Art. 84 de l'EHE) 
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El control de la resistència comprèn tant els assaigs previs i característics (articles 86 i 87 de 

l'EHE), com els assaigs de control (l'article 88 de l' EHE). 

Els assaigs previs no caldrà realitzar-los sempre que es justifiqui documentalment per part del 

constructor que, donats uns materials, una dosificació i procés d'execució és possible fabricar 

un formigó amb les condicions de l'art. 68 de l'EHE, i amb la resistència exigida. 

Els assaigs característics caldrà realitzar-los si es donen alguns dels casos previstos als articles  

72, 75 i 88.5 de l'EHE, segons les indicacions de l'article 89 de l'EHE. 

Els assaigs de control es realitzaran amb la modalitat de control estadístic, segons l'article 88.1 

de l'EHE. Per a realitzar el control, l'obra s'haurà de dividir en lots d'acord amb la taula 88.4 de 

l'EHE. En el cas de formigons fabricats en central amb possessió de segell o marca de qualitat, 

els límits de la taula esmentada anteriorment per a la determinació de lots, podran doblar-se 

sempre que es compleixin les indicacions de l'article 88.4 de l'EHE. 

 

Durabilitat (Art. 85 de l'EHE) 

S'haurà de realitzar el control documental dels fulls de subministrament del formigó (en el cas 

de formigons fabricats en central) o document signat per persona física amb especificació de 

limitació de relació aigua/ciment, i contingut de ciment. 

S'haurà de realitzar un control de profunditat de penetració de l'aigua (segons l'article 85 de 

l'EHE). Aquest assaig no caldrà realitzar-lo si el subministrador presenta resultats d'assaigs 

realitzats 6 mesos abans, com a màxim, de la data d'inici de les obres amb els mateixos 

components, o bé si el formigó està fabricat en central amb possessió d'un segell o marca de 

qualitat, i el seu sistema inclou aquest tipus d'assaigs, sempre que presenti la documentació 

abans de l'inici de les obres. 

 

 Acer: 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE MATERIALS I SISTEMES 

El Títol 7 de la Instrucció recull les especificacions relatives al control de qualitat. Es defineixen 

les base generals de control, les característiques del control de qualitat del projecte, el control 

de conformitat dels productes incorporats a l’estructura d’acer i el control d’execució. 

El Títol es complementa, pel que fa a l’execució dels treballs a obra, amb el capítol XVII, on 

s’especifiquen les condicions de muntatge i protecció de l’estructura. 

El responsable de dur a terme les comprovacions de control suficients per assumir la 

conformitat de l’estructura, segons les especificacions de la Instrucció, és la Direcció 

Facultativa. En l’àmbit de l’Edificació (LOE), el responsable és el Director de l’Execució. 
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Aquesta nova Instrucció EAE, el Codi Tècnic, el RITE o la EHE, es desenvolupen en els aspectes 

relatius al control de qualitat de manera idèntica. Pel que fa a la recepció de productes és 

necessari garantir la conformitat prestacional dels productes utilitzats mitjançant el marcat CE, 

quan el producte hagi de disposar, els segells de qualitat, els distintius de qualitat i els assajos. 

En el cas del control d’execució és necessari també la implantació d’uns protocols mínims de 

control d’execució de les diferents fases d’obra i de l’edifici acabat. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE MATERIALS I SISTEMES 

En consonància amb les característiques de control que estableix el CTE, la nova EAE incorpora 

el mateix protocol de qualitat: es verifica la idoneïtat de la documentació del fabricant, la 

traçabilitat dels diferents productes dins l’estructura i la correcta execució, mitjançant la 

supervisió de l’arquitecte tècnic i l’autocontrol del constructor. 

La conformitat dels productes respecte de les exigències del projecte es comprovarà 

mitjançant: 

 El marcat CE si el producte ha de disposar 

 Distintius de qualitat voluntaris 

 Mitjançant assaig 

Durant l’execució, l’arquitecte tècnic verificarà el replanteig, els productes i la correcció de 

l’execució mitjançant el control de producció del constructor i la pròpia inspecció durant 

l’execució. 

La gestió del control es regularà pel pla de control que s’inclou al projecte. L’arquitecte tècnic, 

en l’àmbit de l’Edificació (LOE), aprovarà un programa de control de desenvolupa el pla de 

control i que prendrà en consideració les especificacions indicades pel constructor al seu pla 

d’obra. 

 

EL PROGRAMA DE CONTROL 

El programa de control ha d’incloure les especificacions indicades als punts 89.2, 89.3, 89.4, 

89.5 i 89.6. El programa identificarà un programació del control d’execució, el nivell de control, 

els lots d’execució i unitats d’inspecció. 

Conforme a les especificacions del pla de control del projecte i el pla d’obra del constructor, 

l’arquitecte tècnic elaborarà el programa de control, que pel que fa a l’execució inclourà els 

nivells, els lots, les unitats d’inspecció i les freqüències de control. 

El constructor elaborarà un procediment d’autocontrol de l’execució de l’estructura i 

nomenarà un responsable per a dur-lo a terme. L’arquitecte tècnic supervisarà l’autocontrol 

del constructor i realitzarà el control, que com a mínim, s’especifica a la Instrucció. 
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CONTROL DE RECEPCIÓ 

Previ al subministrament es disposarà de les autoritzacions i altra documentació relativa al 

marcatge CE dels productes. 

Duran l’execució es controlarà la fulla de subministrament de cada remesa i el subministrador 

aportarà en finalitzar l’obra, un certificat firmat per persona física on especificarà la quantitat i 

la designació de cadascun dels productes subministrats a l’obra. 

CONTROL DE L’ESTRUCTURA FINALITZADA 

Un cop finalitzada cadascuna de les fases de l’estructura es realitzarà una inspecció de les 

condicions i característiques dimensionals. 

 Altres materials:

Si els materials subministrats o productes prefabricats procedeixen d’establiments amb 

primeres matèries, processos i mitjans de fabricació molt segurs, amb controls de qualitat 

adequats, es pot establir la recepció en base als certificats de característiques que acompanyin 

a cada partida, amb algun contrast periòdic i, si cal, alguna comprovació periòdica de la 

correcció del funcionament dels mitjans de producció i control establerts pel subministrador. 

En els casos intermedis, es disposaran els mitjans de control amb el criteri d’utilitzar els mes 

potents del Pla de Control de Qualitat per dur a terme la recepció dels elements on la 

probabilitat d’incompliment sigui més gran. 

Perquè s’accepti que el subministrament dels materials sigui fet per un tercer, el Contractista 

haurà d’acreditar que el Contracte de compra estigui formulat de manera que, des dels 

materials bàsics al producte posat en obra puguin estar sotmesos al seu control i al control de 

la DF i també que es podrà establir la documentació d’informació de la mateixa manera que 

podria ser establerta si la planta de producció dels materials fos pròpia. 
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2.11 ANNEX XI: PROCÉS CONSTRUCTIU. 

2.11.1 Introducció. 

L'objectiu del present annex és el de definir les directrius bàsiques del procediment constructiu 

a seguir per al desenvolupament de les obres. 

2.11.2 Treballs a realitzar. 

Tots els treballs a realitzar es faran a obra. La relació de treballs és, en ordre cronològic: 

 Ballat de l’obra i senyalització:

Previ a l’inici de l’obra s’haurà d’efectuar un tancament de la zona d’obra amb un ballat i 

col·locar les respectives senyalitzacions de restricció de pas, precaucions i demés, a les zones 

afectades per a la realització de l’obra. 

 Instal·lacions d’obra:

Previ  a l’inici de l’obra s’haurà de col·locar una instal·lació elèctrica provisional a l’afecte de 

proveir electricitat per a l’obra. També s’hauran de col·locar tots els mòduls necessaris tals 

com menjador, oficines, cabines sanitàries i vestuaris. 

 Moviments de terres:

Realització del camí d'accés per al subministrament de materials, bastides i maquinària a les 

proximitats de la passarel·la i la rampa d’accés al riu. Tot i que es podrà utilitzar el camí d’accés 

del que es disposava anteriorment amb la correcte senyalització de la zona es creu oportú 

d’utilitzar el camí adjacent de nova construcció per a les fases posteriors de l’obra.  

També es contemplen en aquest punt les excavacions per ambdues fonamentacions, incloent 

sabata i mur.  

 Construcció dels fonamentacions i murs:

Compren els processos de ferralla, encofrat i formigonat dels estreps. Els processos es 

realitzaran de manera simultània en ambdós estreps. 

 Construcció i col·locació de la superestructura d’acer:

Es tenen en compte les feines de disposició, muntatge i soldat de les estructures d’acer, és a 

dir de les bigues principals i de les biguetes transversals.  

 Acabats:

Pavimentat, col·locació d’elements finals de la superestructura, col·locació d’elements 

d’urbanisme, reconstrucció de talussos, etc.  



2.11 ANNEX XII: PROCÉS CONSTRUCTIU.
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2.13 ANNEX XIII: JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
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2.14 ANNEX XIV: PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per coneixement de l’administració, compte amb partides o partides alçades, 

d’execució amb l’IVA ja inclòs i que no es tinguin en compte en el pressupost d’execució per 

contracte.  

Com que totes les partides o partides alçades, d’execució ja s’han tingut en compte en el 

pressupost d’execució per contracte, el pressupost per coneixement de l’administració serà el 

mateix: 



ANNEX XV: CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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1 INFORMACIÓ TÈCNICA GENERAL.  

En aquest apartat es recull tota la informació necessària per a prosseguir amb el càlcul de 

l’estructura. Es descriuen i es caracteritzen els materials  emprats per als elements estructurals 

de la passera, les normatives vigents utilitzades, així com les accions actuants a l’estructura 

tant les característiques com les de càlcul. També es defineixen les diferents hipòtesis i 

combinacions d’accions i els programes informàtics utilitzats a efectes de càlcul.  

 

1.1 Normatives aplicades. 

Les normatives aplicades per al dimensionament i comprovació de l’estructura que comprèn 

aquest projecte són: 

 INSTRUCCIÓ SOBRE LES ACCIONS A CONSIDERAR EN EL PROJECTE DE PONTS DE 

CARRETERA (IAP-11) 

 

 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT: PONTS (NCSP-07) 

 

 EUROCODI 3. ESTRUCTURES D’ACER 

 

 CODI TECNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE)  

 

 INSTRUCCIÓ D’ACER ESTRUCTURAL (EAE-08) 

 

 INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE-08) 

 

 

1.2 Programes informàtics utilitzats: 

Els programes informàtics utilitzats per tal de dur a terme la part de càlcul d’aquest projecte 

han estat: 

 PowerFrame 

 

 Excel 
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1.3 Característiques dels materials utilitzats:  

Per tal de dur a terme l’estructura s’utilitzen 4 materials principalment; aquests són el formigó 

pels elements resistents de fonamentació, l’acer estructural per l’armat d’aquestes 

fonamentacions, l’acer estructural per a la secció de la passarel·la i la fusta que s’utilitza com a 

paviment encara que no és estructural interessa saber-ne la densitat per saber la càrrega que 

suposa per a l’estructura. 

 Formigó H-25/B/20/IIa  pels elements de fonamentació i contenció: 

ELEMENT FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

Densitat 23,5KN/m3 

Resistència característica fc = 25N/mm2 

Consistència Tova 

Dimensió màxima de l’àrid 20mm 

Tipus d’ambient IIa 

Figura1: Taula de característiques del formigó 

La resistència del formigó ve donada per la següent expressió: 

    
   
  

 
  

   
             

On γc és el coeficient de seguretat del formigó emprat per fonamentacions, per a 

comprovacions de ELU. 

 

 Acer B500 SD per l’armadura dels elements de contenció i fonamentació: 

ELEMENT ACER PASSIU 

Densitat 76,93KN/m3 

Resistència característica fy = 500N/mm2 

Classe d’acer Soldable 

Allargament de ruptura 16% 

Càrrega unitària de ruptura 575 N/mm2 

Figura 2: Taula de característiques de l’acer de l’armadura 

La resistència de l’acer ve donada per la següent expressió: 

    
   

  
 

   

    
              

On γc és el coeficient de seguretat de l’acer d’armar emprat per fonamentacions, per a 

comprovacions de ELU. 
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 Acer S355 JR per les bigues principals de la passarel·la:  

Com que es tracta d’una estructura amb una llum considerable s’utilitza un acer estructural de 

resistència elevada.  

ELEMENT ACER ESTRUCTURAL 

Densitat 76,93KN/m3 

Classe d’acer Soldable 

Resistència característica fy = 355N/mm2 

Resistència última fu =470N/mm2 

Mòdul d’Elasticitat (E) 210000N/mm2 

Mòdul de rigidesa (G) 81000N/mm2 

Coeficient de Poisson (ν) 0,3 

Figura 3: Taula de característiques de l’acer estructural 

La resistència de càlcul de l’acer estructural és la següent: 

    
   

  
 

   

    
              

On γc és el coeficient de seguretat de l’acer estructural emprat per ponts, per a comprovacions 

de ELU. 

 

 Fusta tractada autoclau  per exteriors, pel paviment:  

Per a la fusta del paviment s’adjunta una taula de característiques, tot i que fonamentalment 

s’utilitzarà la densitat pel càlcul de les càrregues, ja que es tracta de un element no estructural. 

ELEMENT FUSTA TRACTADA  

Densitat 4,02KN/m3 

Classe de fusta tractada 

Resistència característica a 
flexió 

Fm,k = 32N/mm2 

Resistència a tallant 3,1N/mm2 

Figura 4: Taula característiques de la fusta tractada 

El tractament autoclau consisteix en introduir la fusta en un autoclau tancat hermèticament, 

on primerament es fa el buit per eliminar l’aire, l’aigua i les resines de les cèl·lules que formen 

l’albura. La fusta ha d’estar seca, a una humitat inferior al 25%. Seguidament s’introdueixen els 

vapors a alta pressió dels diferents productes químics que protegiran la fusta al por obert. 
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1.4 Accions a considerar: 

En aquest apartat es nomenaran i es descriuran les accions a considerar tant en el 

dimensionament com en la comprovació de l’estructura. Aquestes seguiran la normativa 

vigent sobre ponts de carretera la IAP-11, i per a l’acció sísmica se seguiran les prescripcions de 

la Norma de Construcció Sismoresistent: Pont (NCSP-07). 

 Accions permanents (G): Les accions permanents són produïdes pel pes dels diferents

elements que formen part del pont. Es classifiquen en pes propi i càrregues mortes. El

seu valor característic es deduirà de les dimensions dels elements especificats en els

plànols, i dels pesos específics corresponents. Sense justificació expressa es prendran

pels materials de construcció més usuals els següents pesos específics relatius al de

l’aigua (9,8kN/m3).

Acer 7,85

Formigó 2,5

 Accions permanents de valor no constant (G*): Aquestes són les accions que actuen en

tot moment, és a dir de forma permanent però la seva magnitud no és constant. No

constants ho seran aquelles accions la variació de les quals sigui funció del temps

transcorregut i es produeixi en un únic sentit, tendint cap a un determinat valor límit.

Exemples d’aquestes són; accions reològiques, assentaments del terreny sota els

fonamentacions, etc.

 Accions variables (Q): Són aquelles accions externes a l’estructura que poden estar

actuant o no en aquesta. Algunes d’elles són; sobrecàrregues d’ús, accions climàtiques,

sobrecàrregues degudes a l’aigua, altres sobrecàrregues en situacions transitòries.

 Accions accidentals (A): Les accions accidentals són aquelles la possibilitat d’actuació

de les quals durant un període establert, és petita. No obstant la importància

d’aquestes en certes estructures pot ser considerable. Exemples d’accions accidentals

són; impactes de vehicles, sismes, inundacions, etc.

Partint de la premissa de que l’estructura de la passera és d’acer, en el següent apartat es 

procedeix a explicar amb detall les accions que es tindran en compte per al càlcul de les 

accions d’aquest projecte. 

1.4.1 Accions permanents (G): 

Tal i com s’ha especificat anteriorment, les accions permanents són produïdes pel pes dels 

diferents elements que formen part del pont. I aquestes poden ésser separades en dos tipus: 

Pes propi i càrregues permanents. 
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1) Pes propi (PP)

Aquesta acció es correspon al pes dels elements estructurals de la passarel·la, és a dir del pes 

de la secció. 

El material utilitzat per resistir els esforços al llarg de tota l’estructura és l’acer S355JR, la 

densitat del qual és de 7850kg/m3. 

Per tal de calcular el pes propi  es calcularà l’àrea de la secció i es multiplicarà pel pes específic 

de l’acer. Així doncs s’obtindrà una càrrega repartida uniforme al llarg de l’estructura. En el 

procés de dimensionament es variarà la secció fins a obtenir la òptima, per aquest motiu no 

s’especifica una àrea concreta en aquest apartat. En aquest apartat també es comptabilitzarà 

el pes de la gelosia d’unió de ambdues bigues.  

PP=Asγs=As·76,93kN/m3= [kN/m]

2) Càrregues mortes (CM)

Aquestes són degudes al pes dels elements no estructurals que gravitin sobre els estructurals. 

En el cas d’aquesta estructura les càrregues mortes seran causades pel pes del paviment i de 

les baranes. 

 PAVIMENT:

El paviment serà de tarima de fusta tractada a l’autoclau, especial per exteriors, de 35mm de 

cantell. La densitat de la qual és de 410kg/m3. 

Les càrregues degudes al pes propi del paviment se simplifiquen com una càrrega repartida 

uniforme al llarg de tota l’estructura, per determinar-ne el valor es multiplica el pes específic 

de la fusta pel volum que hi ha per metre lineal, ja que els taulons estaran separats entre si 

0,5cm, per calcular-la s’utilitza la següent expressió: 

CMP=A·γf=V/ml·4,02kN/m3= [kN/m] 

Així doncs en el model estructural aquesta càrrega apareixerà com una càrrega lineal uniforme 

aplicada al llarg de tota la passera. 

 BARANES:

Les baranes seran d’acer inoxidable i també seran aplicades al model estructural com una 

càrrega lineal uniforme. El valor d’aquesta sorgirà de multiplicar la secció de la barana pel pes 

específic de l’acer, l’expressió que se’n deriva és: 

CMB=Ab·γb=Ab·76,93kN/m3= [kN/m]



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013  

Memòria: ANNEX CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

8 
 

1.4.2 Accions permanents de valor no constant (G*):  

Tals accions seran degudes al terreny. I es poden dividir en dos tipus: 

1) Accions sobre els elements de l’estructura: 

Aquestes accions són originades pel terrenys, ja sigui natural o de terraplè, i actuen sobre els 

elements de la passarel·la en contacte amb els elements de contenció; els estreps, 

fonamentacions, etc. 

 

2) Accions corresponents a moviments del terreny sota la fonamentació: 

Aquest és el cas d’assentaments diferencials del terreny sota les  fonamentacions, el valor 

d’aquests serà deduït dels paràmetres i característiques de sòl on romanen, establertes en el 

perceptiu estudi geotècnic. Aquestes accions es calcularan tenint en compte les 

característiques del terreny, la tipologia, i la geometria dels elements de fonamentació.  

 

1.4.3 Accions variables (Q):  

Són aquelles accions externes a l’estructura que poden estar actuant o no en aquesta. Segons 

la instrucció IAP-11 es poden dividir en diferents tipus: 

1) Sobrecàrregues d’ús: 

 

 Tren de càrregues: 

En la passarel·la d’ús exclusiu per a vianants i per a vehicles rodats no motoritzats es suposarà 

una sobrecàrrega d’ús uniforme definida a l’apartat 4.1.7 i 4.1.8 de la IAP-11.  

En els valors de les càrregues definides seguidament ja hi consta el corresponent coeficient 

d’impacte, tal coeficient té en compte el caràcter dinàmic de les càrregues fet que no es té en 

compte en la IAP, ja que se suposen aplicades estàticament. Així doncs les càrregues són les 

següents: 

 Una sobrecàrrega vertical uniforme de 5kN/m2. Aquesta s’aplicarà en el model 

estructural com a una càrrega repartida uniformement en part o en la totalitat de la 

superfície. 

 

 Una sobrecàrrega formada per una càrrega horitzontal i longitudinal corresponent al 

10% del total de la càrrega vertical. Aquesta s’aplicarà en el model estructural com una 

càrrega horitzontal actuant a l’eix del taulell a nivell de superfície del paviment de 

forma repartida uniformement en part o en la totalitat de l’estructura. 

 

 Per estudiar la comprovació del fenomen local de punxonament, s’utilitza una càrrega 

puntual de 10kN sobre una superfície quadrada de 0,1m de costat.   
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 Empenta sobre les baranes:

Per tal de dur a terme l’estudi de caràcter local de la resistència de les baranes i dels seus 

ancoratges i sense ser considerada a l’efecte total de la seguretat general de l’estructura, és té 

en compte una càrrega horitzontal actuant perpendicularment a l’element superior de les 

baranes  de valor 1,5kN/m. L’acció d’aquesta força serà simultània a les sobrecàrregues 

uniformement distribuïdes vertical i horitzontal. 

L’alçada sobre el paviment a la qual es considerarà aplicada aquesta força serà la de l’element 

superior de la barana, tret que aquesta alçada sigui major d’un metre i mig (>1,5m) en tal cas 

s’adoptarà aquest valor com a alçada màxima d’aplicació de la sol·licitació.  

2) Accions climàtiques:

 Vent:

La normativa corresponent IAP-11 l’acció del vent es pot assimilar a una càrrega estàtica, tal 

càrrega es pot obtenir seguint el mètode indicat per la normativa.  

Primerament s’ha de determinar una velocitat bàsica fonamental per a la zona on s’ubica la 

passarel·la. Es defineix velocitat bàsica fonamental, vb,0 com la velocitat mitjana d’un període 

de deu (10) minuts, mesurada en una zona plana i desprotegida davant el vent equivalent a un 

entorn de pont tipus III, a una alçada de 10m i amb un període de retorn T de 50anys. (pont 

tipus III: Sona suburbana, forestal o industrial amb construccions i obstacles aïllats amb una 

separació màxima de 20 vegades l’altura dels obstacles.).  

A falta de dades especifiques per a la obtenció de la velocitat bàsica fonamental en 

l’emplaçament de l’estructura, aquesta s’estimarà a partir del mapa d’isotaques de l’apartat 

4.2.1 de la IAP. 
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Figura 5: Mapa d’isotaques d’Espanya 

En l’emplaçament de la passarel·la i en tota Catalunya  hi ha la zona C, per tant s’adopta com a 

velocitat bàsica fonamental vb,0 = 29m/s. A continuació s’obté la velocitat bàsica del vent vb 

mitjançant l’expressió: 

                      

On: 

Vb velocitat bàsica del vent per un període de retorn de 50 anys [m/s]. 

Cdir factor direccional del vent que a falta d’estudis més precisos es pot agafar igual a 1. 

Cseason factor estacional del vent que a falta d’estudis més precisos es pot agafar igual a 1. 

Vb,0 velocitat bàsica fonamental definida anteriorment en el mapa d’isotaques. 

Com que no es consta d’estudis específics a la utilitat de determinar els diferents coeficients es 

decideix igualar-los a 1. Així doncs la velocitat bàsica fonamental i la velocitat bàsica del vent 

seran les mateixes.  

              

A continuació s’ha d’obtenir la velocitat mitjana del vent vm(z), que depèn del factore de 

topografia Co, rugositat Cr(z) i la velocitat bàsica del vent vb i es calcula segons al següent 

expressió: 

  ( )    ( )       ( ) 
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On: 

Vb(T) és la velocitat bàsica del vent [m/s] per un període de retorn T. 

C0 és el factor de topografia, que es prendrà habitualment igual a 1,0. 

Cr(z) és el factor de rugositat obtingut de la següent formula: 

  ( )       (
 

  
)             

  ( )     (    )            

Sent: 

z altura del punt d’aplicació de l’empenta del vent respecte del terreny o respecte del nivell 

mínim de l’aigua sota el pont. En el cas d’aquest projecte z = 5m. 

Kr factor del terreny segons la taula 4.2-b de la IAP-11. 

Z0 longitud de la rugositat, segons la taula 4.2-b de la IAP-11. 

Zmin altura mínima segons la taula 4.2-b de la IAP-11. 

Figura 6: Taula 4.2-b IAP-11. Coeficients Kr, Z0 i Zmin segons l’entorn. 

Com s’ha definit prèviament l’entorn en el qual s’ubica la passarel·la és del tipus III es a dir: 

Kr = 0,216  

Z0 =0,3m 

 Zmin = 5m                

Així doncs:  

  ( )       (
 

  
)           

Un cop determinada la velocitat de càlcul del vent es procedeix al càlcul de les empentes que 

aquest produeix sobre la passarel·la tant vertical com horitzontal. 
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 Empenta horitzontal: 

 

     [
 

 
     

 ( )]    ( )            

Emprant les característiques d’aquesta estructura resulta       = 2,2KN/m 

 

 Empenta Vertical:  

     [
 

 
     

 ( )]    ( )            

Emprant les característiques d’aquesta estructura resulta       = 1,64KN/m 

 

 Empenta longitudinal: (no concomitant amb les empentes vertical i horitzontals) 

Emprant les característiques d’aquesta estructura resulta       = 0,55KN/m 

 

 Neu: 

La IAP, contempla la possibilitat de que hi hagi actuant una sobrecàrrega de neu en totes 

aquelles superfícies del tauler, tot i que coincideixin amb la sobrecàrrega d’ús. Aquest valor 

produït bé donat per a la situació geogràfica on es situa el projecte, en aquest cas, segons la 

IAP el territori de Catalunya pertany a la ZONA2.  

Figura 7: Zones climàtiques d’hivern figura 4.3-b de la IAP-11. 
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Per tal de trobar el valor final de la sobrecàrrega deguda a la neu, s’ha de determinar el valor sk 

de la taula 4.4-a de la IAP. Tenint en compte que la cota de la zona on s’emplaça l’estructura és 

d’uns 450m, es prendrà com a valor característic de cota 500m quedant pel costat de la 

seguretat. 

Figura 8: Taula per determinar sk segons altitud i zona taula 4.4-a IAP-11. 

Així doncs la la sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (sk ) [kN/m2] és de 0,7. Com a 

valor característic de la sobrecàrrega s’adoptarà: 

          

Així doncs s’obté un valor per a la càrrega de neu qk de 0,56kN/m2. 

 

 Accions tèrmiques:  

Aquest apartat tindrà una importància rellevant  per tal de dur a terme el càlcul dels 

recolzaments. Per la zona on du a terme la passera, segons la IAP-11 les temperatures 

màximes i mínimes corresponents són de 44ºC i -15ºC.  A aquestes temperatures se l’hi ha de 

sumar un increment degut a que l’acer material del qual està constituïda la passera té un 
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elevat coeficient de transmissivitat tèrmica. En la següent taula es pot observar els valors de 

ΔTe,mín i ΔTe,màx per el càlcul de la component uniforme de temperatura.  

Figura 9: Valors de ΔTe,mín i ΔTe,màx segons el material taula 4.3-b IAP-11. 

D’aquesta manera es determina que pelmaterial de la passera, l’acer, els increments de 

temperatura mínim i màxim respectivament són; -3ºC i +16ºC.  

I el valor del coeficient de dilatació tèrmica lineal αT (x10-6 ºC-1) es troba a la taula 4.3-c de la 

IAP. 

Figura 10: Valors de αT segons el material taula 4.3-c IAP-11. 

 

Aquestes dades seran utilitzades per a dur a terme el càlcul dels recolzaments en els quals 

anirà assentada la passera.  

 

1.4.4 Accions accidentals (A):  

Les accions accidentals poden ser de dos tipus: 

 Impactes: 

Segons la normativa consultada no és necessari contemplar l’acció d’un impacte quan es 

disposi d’una protecció a l’afecte. En el cas d’aquesta passarel·la no és necessari ja que no es 

contempla risc de col·lisions de vehicles al tractar-se d’una estructura situada a més de 100m 

del pas de vehicles motoritzats. Per altra part els elements estructurals són protegits per la 

barana, d’aquesta manera s’evita la col·lisió amb l’estructura per part de vianants, bicicletes, 

cotxets o cadires de rodes.  

Així doncs no es suposarà cap sobrecàrrega puntual equivalent a un impacte sobre l’estructura 

perquè és pràcticament impossible de que aquest fet succeeixi. 
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 Accions sísmiques:  

Per tal de determinar les accions sísmiques la IAP-11, remet que s’han de tenir en compte les 

prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NSCP 07). 

Així doncs, la NSCP 07 estableix que no s’ha de tenir en compte les accions sísmiques quan:  

 El valor de l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament, ab compleixi: 

 

            (               )  

 

 El valor de de l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul de l’emplaçament, ac 

compleixi: 

            (               ) 

Per tal de determinar el risc sísmic associat a l’àmbit d’actuació del projecte, la normativa 

remet el projectista a un mapa de la NCSP-02, el qual s’adjunta en aquest apartat. En aquest 

mapa hi consta l’acceleració bàsica ab relacionada amb la gravetat, com un valor característic 

de l’acceleració horitzontal a la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 

500 anys. També s’obté un coeficient de contribució K característic de cada tipus de 

terratrèmol. 

Figura 11: Mapa sismicitat estat Espanyol. 
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Recopilant informació de l’estudi geotècnic de la zona, del qual s’ha pogut tenir accés es 

determina que l’acceleració bàsica ab és de 0,04·g. Així doncs no és compleix la primera 

condició per la qual es podria desestimar la contemplació de càrregues sísmiques.  

Per tal de determinar la segona condició, es procedeix a determinar l’acceleració bàsica de 

càlcul: 

          

On: 

 S és el coeficient amplificador del terreny: 

  
 

    
 

    

    
     

 C és el coeficient del terreny: 

 

  

 

 

Figura 12: Taula 3.1 de la NCSP 07 taula coeficients del terreny. 

Nivell 1: Argiles (tipus IV) de 2,5m de gruix. 

Nivell 2: Sorres (tipus III) de 2m de gruix. 

Nivell 3: Roques - limolites margoses (tipus I) de 25,5m gruix restant. 

  

  
∑      

  
      

 ρ és el coeficient adimensional de risc: 

El coeficient resulta de multiplicar dos coeficients ϒ1 i ϒ2 que pel tipus d’importància de la 

passera i del període de retorn estimat en aquest cas ambdós tenen un valor de 1. Així doncs el 

coeficient adimensional de risc és 1.  

Un cop determinats els coeficients de l’acceleració bàsica de càlcul es precedeix a l’obtenció 

d’aquesta.  

                               

Com que l’acceleració de càlcul és inferior a 0,04g es poden despreciar els efectes de sisme a 

l’estructura.  
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1.5 Valors representatius de les accions. 

El valor representatiu d’una acció és el valor d’aquesta mateixa utilitzat per a la verificació dels 

estats límits. Una mateixa acció pot tenir un únic o diferents valors representatius en funció 

del tipus que sigui.  

 

1.5.1 Accions permanents (G). 

Per a les accions permanents es considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor característic Gk. 

 

1.5.2 Accions permanents de valor no constant (G*). 

Per a les accions permanents de valor no constant es considerarà un únic valor representatiu, 

coincident amb el valor característic G*k. 

 

1.5.3 Accions variables (Q). 

Es consideren quatre valors representatius per a les accions variables, que són: 

 Valor característic, Qk es considerarà quan actuï de manera aïllada. 

 

 Valor de combinació, Ѱ0 Qk es considerarà quan actuï amb altres accions i contempla 

la menor probabilitat de coincidència dels valors característics de diverses accions 

concomitants. 

 

 

 Valor freqüent  Ѱ1 Qk és el valor estimat perquè no sigui sobrepassat en més d’un 5% 

del temps al llarg de la vida útil de la passarel·la. Es considera que correspon a  un 

període de retorn de una setmana. 

 

 Valor quasi-permanent Ѱ2 Qk és el valor estimat tal que sigui sobrepassat durant una 

gran part de la vida útil de la passarel·la.  

 

La instrucció defineix doncs els següents coeficients Ѱ: 

 Coeficient de valor de combinació Ѱ0 

 

 Coeficient de valor freqüent Ѱ1 

 

 Coeficient de valor quasi-permanent Ѱ2 



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013  

Memòria: ANNEX CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

18 
 

El valor d’aquests en funció del valor de combinació i del tipus d’acció es poden comprovar en 

la taula que s’adjunta a continuació. 

 

Figura 13: Taula 6.1-a de la IAP-11 de valors dels factors de simultaneïtat. 
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1.6 Valors de càlcul de les accions. 

Els valors de càlcul de les diferents accions seran els que s’obtinguin de l’aplicació de 

corresponent coeficient parcial de seguretat, γF sobre els valors representatius de les accions. 

 

1.6.1 Estats límits últims (ELU). 

Per als coeficients parcials de seguretat (γF) d’equilibri, s’adoptaran els valors bàsics recollits a 

la següent taula de la normativa IAP-11. 

Figura 14: Taula 6.2-a de la IAP-11, valors dels coeficients parcials per a les accions  

 

No obstant per tots aquells valors d’accions que tinguin a  veure amb comprovacions 

relacionades amb la fonamentació, s’utilitzarà la taula de valors corresponents a factors de 

seguretat extreta de la EHE-08. La divisió d’accions és la mateixa que es pot trobar en la IAP-

11, divideix les accions en permanents, pretesat (que no s’utilitzarà en aquest 

projecte),permanent de valor no constant, variable i accidental.  

Aquests valors es poden extreure de la taula que s’adjunta seguidament. 
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Figura 15: Coeficients parcials de seguretat per a les accions segons norma EHE-08. 

Per a les comprovacions resistents s’utilitzaran els valors de la següent taula de la IAP-11: 
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Seguits de les següents recomanacions: 

Figures 16 i 17: Taula 6.2-b de la IAP-11 coeficients parcials de les accions. 

1.6.2 Estats límits de servei (ELS). 

Per a els coeficients parcials de seguretat en condicions de servei (γF), s’adoptaran els valors 

bàsics recollits a la següent taula de la normativa IAP-11. 

Seguits de les següents recomanacions: 

Figures 18 i 19: Taula 6.2-c de la IAP-11 de coeficients parcials per a les accions. 
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1.7 Combinació d’accions. 

Per a les diferents situacions en les quals es planteja estudiar l’estructura, s’estableixen varies 

combinacions d’accions. Combinar accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que 

es consideren actuants de manera simultània damunt l’estructura, en una comprovació 

determinada.  

Cada combinació, normalment, està formada per les accions permanents, una acció variable 

predominant i una o diverses accions variables concomitants. Qualsevol de les accions 

variables pot esdevenir la determinant.  

1.7.1 Estats límits últims (ELU).  

Segons la normativa emprada (IAP-11), hi ha dues situacions diferents a estudiar; les situacions 

persistents o transitòries i les situacions accidentals.  

 Situacions accidentals:

Aquest tipus de situacions són les degudes a xocs per vehicles automatitzats, locomotores, 

vaixells, etc., contra les diferents parts de la passarel·la. Per altra banda també es consideren 

les situacions provocades per l’acció sísmica. 

Tal i com s’han descrit i estudiat   les accions en l’apartat d’accions accidentals del present 

document, segons les condicions donades per l’emplaçament del projecte, no s’han de 

considerar les accions sísmiques ni tampoc s’ha de contemplar al possibilitat de que es 

produeixin xocs de cap tipus de vehicle automatitzat. Per tant les situacions accidentals no és 

necessari de contemplar-les i sols s’estudiaran les situacions persistents o transitòries.  

 Situacions permanents o transitòries:

Les combinacions d’accions en ELU per situacions permanents o transitòries es definiran 

d’acord amb la següent expressió: 

On: 

Gkj és el valor característic de cada acció permanent. 

G*k,m és el valor característic de cada acció permanent de valor no constant. 

Qk,1 és el valor característic de l’acció variable predominant. 
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Ѱ0,i, Qk,i és el valor de combinació de les accions variables concomitants amb la variable 

predominant. 

γG, γQ són els coeficients parcials 

Per tal de trobar la combinació més desfavorable en cada cas s’hauran de fe tantes hipòtesis o 

combinacions com sigui possible i necessari, considerant en cadascuna d’elles una de les 

accions variables com a dominant i les altres com a concomitants. 

En els càlculs d’aquesta passarel·la s’utilitzaran les següents combinacions: 

 ELU0 = 1,1PP + 1,1CM

 ELU1 = 1,1PP + 1,1CM + 1,35SU

 ELU2 = 1,1PP + 1,1CM + 1,5N

 ELU3 = 1,1PP + 1,1CM + 1,5V

 ELU4 = 1,1PP + 1,1CM + 1,35SU + 1,5·0,8V + 1,5·0,3N

 ELU5 = 1,35PP + 1,35CM + 1,35SU + 1,5·0,8V + 1,5·0,3N

Essent: 

PP: Pes propi 

CM: Càrregues mortes 

SU: sobrecàrregues d’ús 

V: càrrega del vent 

N: càrrega de neu 

ELU4: Contempla els coeficients per a  la combinació per a comprovacions d’ELU d’equilibri. 

ELU5: Contempla els coeficients per a  la combinació per a comprovacions d’ELU de 

resistència. 
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1.7.2 Estats límits de servei (ELS).  

Segons l’estat límit de servei que es vulgui verificar, s’adoptarà un dels tres tipus de 

combinació d’accions indicades a continuació: 

 Combinació característica (poc provable o rara):

Aquesta combinació que coincideix formalment amb la combinació fonamental de ELU, 

s’utilitza en general per a la verificació de ELS irreversibles. 

 Combinació freqüent:

Aquesta combinació s’utilitza generalment per a la verificació de ELS reversibles. 

 Combinació quasi permanent:

Aquesta combinació s’utilitza també per la verificació d’alguns ELS reversibles i pel càlcul dels 

efectes diferits.  

En aquest projecte s’han considerat les següents combinacions: 

 Combinacions característiques:

ELSC = 1,0·PP + 1,0CM + 1,0SU + 1,0·0,8N + 1,0·0,3V 

 Combinacions freqüents:

ELSF = 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SU 

 Combinació quasi-permanent:

ELSQ = 1,0PP + 1,0CM 
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2 CÀLCUL ESTRUCTURAL. 

Per tal de realitzar el càlcul de l’estructura s’han utilitzat les prescripcions de l’Eurocodi 3 

(Projectes d’estructures d’acer), la IAP ( Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte 

de ponts de carretera), recomanacions del CTE-DB-SE-M i la EAE-08 (instrucció d’acer 

estructural).   

Previ al procés de càlcul es procedirà a crear una hipòtesis sobre el dimensionament tenint en 

compte la resistència característica de l’acer i a calcular les propietats de la secció resultant. 

Per a cada situació de càlcul s’han dut a terme les comprovacions corresponents als estats 

límits de servei i als estat límits últims.   

2.1 Predimensionament i característiques de la secció. 

Per tal de fer un predimensionament el més precís possible dels perfils que configuren la part 

estructural de la passarel·la i tenir un punt de partida per on iniciar els càlculs estructurals, 

s’han tingut en compte uns paràmetres aproximatius de les dimensions reals, basats sobretot 

en l’esveltesa de les bigues principals, (tenint en compte que la llargada del pont és de 31m). 

Esveltesa bigues principals: 

Alçada: 1,2m  

Amplada:0,3m 

Així doncs tenint en compte el dimensionament aproximat segons aquests paràmetres i 

realitzant una sèrie de comprovacions de manera ràpida i aproximativa es proposa com a 

predimensionament uns perfils d’acer S-355 de les següents característiques: 

H = 1200mm 

B = 300mm 

tw = 40mm 

tf = 30mm 

r = 30mm 

El canto de la biga serà de 1,2m, l’amplada de les ales de 0,3m ja que no es contempla la

necessitat de una inèrcia gaire gran respecte l’eix z, i els gruixos tant de l’ànima com de les ales 

suficientment grans com per donar seguretat davant d’abonyegament.  
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Figura 20: Sistema d’eixos emprats en la realització dels càlculs. 

2.1.1  Característiques de la secció. 

Introduint els valors que s’han determinat anteriorment de les dimensions de la secció, en el 

programa informàtic PowerFrame, s’obtenen les característiques bàsiques de cada perfil per 

tal de poder realitzar tots els càlculs pertinents de l’estructura. Seguidament, s’adjunta la 

informació extreta a tal efecte: 

Figura 21: Característiques secció proporcionades pel programa PowerFrame 

Es pot comprovar que degut al gran cantell de les bigues, l’àrea és considerablement gran, 

0,0643m2, tot i així per altra part degut al gran cantell també es disposa una gran inèrcia en 

l‘eix Y, fet que serà molt útil a l’hora de complir en ELS de deformació.  
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2.1.2 Classificació de la secció. 

Per tal d’emprar els valors correctes a efectes de càlcul, es procedeix a determinar a quina 

classe pertany la secció del predimensionament, conforme els criteris d’assignació de la classe 

de la secció no regiditzada que proporciona la EAE-08, seguidament s’adjunten les taules per a 

panells comprimits interiors i per esvelteses màximes per a panells comprimits en ales volades:  

Figures: 

Figura 22: Taula 20.3.a de la EAE08. Esvelteses màximes per a panells comprimits interiors. 
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Figura 23: taula 20.3.a de la EAE08. Esvelteses màximes per  panells comprimits en ales volades. 
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 Classificació ànima (segons taula 20.3.a EAE08).  

Tenint en compte que l’axial actuant és pràcticament nul es considera que la secció està 

sotmesa a flexió, és a dir, el panell flectat. 

Es comprova l’esveltesa de l’ànima:  

 

 
 

              

  
    

Càlcul del valor del paràmetre ε: 

  √
   

   
      

Classificació: 

CLASSE I imposa: 

 

 
                         

Així doncs es pot afirmar que l’ànima és CLASSE I. 

 

 Classificació ala (segons taula 20.3.b EAE08). 

Tenint en compte que l’axial actuant és pràcticament nul es considera que la secció està 

sotmesa a flexió, és a dir, el panell flectat. 

Es comprova l’esveltesa de l’ala:  

 

 
 

             

  
      

Càlcul del valor del paràmetre ε: 

  √
   

   
      

Classificació: 

CLASSE I imposa: 

 

 
                         

Així doncs es pot afirmar que l’ànima és CLASSE I. 

Com que ambdues parts són CLASSE I, es pot considerar que tot el conjunt ho serà.  
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2.2 Dimensionament gelosia d’unió de les bigues. 

La solució estructural adoptada, consta de dues bigues metàl·liques de gran cantell, que són 

les encarregades de resistir tot el conjunt de càrregues. No obstant, ambdues bigues han 

d’estar correctament unides, per tal de que els càrregues es reparteixin d’igual manera entre 

aquestes. Per tal de dur a terme tal tasca, es decideix crear una gelosia, per tal de desvincular 

el fons de la passarel·la de les bigues, fet que simplificarà els càlculs. 

2.2.1 Característiques biguetes. 

Es predimensiona segons uns paràmetres aproximatius de les dimensions reals, basats 

sobretot en l’esveltesa de les bigues principals, tenint en compte que l’amplada  del pont i per 

tant la llargada de les biguetes és de 2,8m. També s’ha de tenir en compte la separació entre

biguetes, aquesta serà de 2m per tal de poder-la cobrir amb reixeta metàl·lica per a 

passarel·les. Per tal de poder recolzar correctament es creu convenient que les biguetes 

tinguin una amplada d’ales considerable.  

L = 2,8m 

Alçada:  = 180mm 

Amplada:     = 180mm 

S’escull el perfil comercial HEB180 d’acer S235JR que compleix aquests requisits. 

2.2.2 Càrregues biguetes. 

Per tal de comprovar el predimensionament es faran càlculs, agafant l’àrea tributària per a 

cada bigueta que serà l’ample de la passarel·la de 2,5m per la separació entre biguetes que és 

de 2,5m  així doncs  2m·2,8m = 5,6m2. O bé per calcular-ho més fàcilment, s’agafa com a ample 

per a calcular les càrregues principals de 2m i una longitud de 2,8m.  

També s’haurà de contar el pes propi de les biguetes que és segons el perfil CELSA de 

0,188kN/m.  

2.2.3 Comprovacions. 

Les comprovacions que es duran a terme en aquest apartat seran dels estats límits últims ja 

que les encarregades de complir els estats límits de servei són les dues bigues principals. Les 

comprovacions que es duran a terme seran de; flexió i tallant. Ja que per les dimensions 

reduïdes de les biguetes  no es contempla que els fenomen de torsió, sigui de rellevància. 

Per a la comprovació de les seccions s’han utilitzat criteris basats en la resistència de materials, 

ja que es tracten de barres de secció recta sense canvis del seu perfil en tota la seva longitud. 
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Per realitzar les comprovacions de l’estat límit últim (ELU) es farà sota al combinació de 

càrregues en la situació permanent o transitòria. Concretament la corresponent a l’ELU5. 

 Esforç de Flexió reduïda per axial: 

La comprovació de flexió té en compte que les biguetes també treballaran amb axial, degut a 

la component en l’eix y del vent. 

Tal força d’axial té un valor que sorgeix de multiplicar l’àrea tributària de cada bigueta pel 

canto de les bigues principals, i sumar-hi la sobrecàrrega d’us horitzontal de 0,775kN per 

l’ample tributari de 2m. Tal valor és de 8,37kN.  

I la càrrega vertical que han de suportar sorgirà de la situació transitòria corresponent a l’ELU5 

de l’apartat 1.7.1 del present projecte. Amb un valor de 23,56kN/m. 

Per complir amb la condició del càlcul a flexió reduït per axial s’ha de satisfer: 

           

 

Per una secció rectangular sense forats per a cargols, la resistència de càlcul a flexió reduïda 

per axial ve donada per la següent expressió: 

            [  (
   

      
)

 

] 

En seccions en I i H s’haurà de dur a terme la reducció per axial quan es compleixi la següent 

condició: 

       {           
          

   
}  

On: 

            
    

   
      

        

 
                         

          

   
 

               

 
          

Com que NEd és inferior a ambdós valors, no és necessari realitzar el càlcul de flexió reduïda i 

es pot utilitzar la resistència de càlcul de la secció com a flexió plàstica (Mc,Rd). 

  

           

 

Sent: 
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Com que resulta que MEd < Mc,Rd es pot confirmar que les biguetes resistiran a flector. 

 

 Esforç de Tallant: 

El valor de càlcul de l’esforç tallant VEd haurà de complir per a qualsevol secció transversal: 

          

On: 

VEd Valor de càlcul de l’esforç tallant. 

Sota el pes propi de la bigueta, de les càrregues mortes i de les sobrecàrregues d’ús, aquest té 

un valor de 33,00kN. 

 

Vc,Rd Resistència de càlcul de la secció a tallant. 

En dimensionament plàstic en absència de torsió, Vc,Rd és la resistència plàstica de càlcul a 

tallant Vpl,Rd que ve donada per la següent expressió: 

       
  (  √ ⁄ )

   
 

Essent: 

Av Àrea de tallant proporcionada pel perfil CELSA. 

fy resistència de càlcul del material 

       
       (

      
   √ ⁄ )

 
          

 

Com que es compleix que VEd < Vpl,Rd COMPLEIX. Per tant es pot afirmar que les biguetes 

tindran la suficient resistència com per respondre correctament davant les sol·licitacions de 

tallant.  
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 Soldadures: 

Tots els càlculs duts a terme en aquest apartat, segueixen els preceptes de la normativa EAE08, 

article 60.Unions entre elements sotmesos a axil i article  61.  Unions soldades entre elements 

sotmesos a flexió i tallant.  

Per tal de aportar cohesió i resistència a tota la passarel·la es projecta unir les dues bigues 

principals mitjançant unes biguetes de molt menor canto. Per fer-ho es farà una unió 

mitjançant soldadura.  

 Unions sotmeses a axial: 

Suposant un repartiment d’esforços proporcional a les àrees de ‘garganta’ dels diferents 

cordons, la unió serà segura si es compleix que: 

     

∑     
  

  

     √ 
 

 

Sent: 

Fw,Ed Força axial a resistir. Aquesta força ha estat calculada en l’apartat de comprovació a flexió 

reduïda per axial, i té un valor de 8,37kN = 8370N. 

ai Ample de la soldadura, espessor de ‘garganta’. De valor 0,7tw. És a dir 5,6mm.   

Lwi Longitud de les soldadures, hipòtesis de 80mm soldats a l’ànima de la bigueta. 

fu Resistència a tracció de les peces a soldar, la mínima d’ambdues. Com que les biguetes són 

d’acer S235, l’fu a tenir en compte serà el d’aquestes, amb un valor de 360kN/mm2. 

βw Coeficient de correlació de la taula 59.8.2, el més restrictiu en aquest cas és per l’acer S355 

amb un coeficient de 0,9. 

γM2 Coeficient de minoració de la resistència, la EAE08 proposa per soldadures γM2 = 1,25. 

Emprant els valros descrits resulta que: 

     

∑     
      

  

     √ 
     

És a dir amb la hipòtesis que s’ha adoptat és compleix àmpliament la condició imposada per la 

EAE08. Fet que serà molt útil davant de possibles augments de l’axial deguts a vinclament 

lateral de les bigues principals o altres anomalies. 
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 Unions sotmeses a flexió i tallant:  

La unió d’una biga a una altra biga o a un suport, utilitzant únicament cordons de soldadura 

donats a l’ànima de la biga, pot considerar-se a efectes de càlcul, com una articulació que sols 

transmet un esforç tallant VEd i axil.  

Es recomana utilitzar pels dos cordons d’aquesta unió el màxim d’espessor de ‘garganta’ a 

compatible amb l’espessor d’ànima tw, a =0,7tw, per tal de que la longitud Lw d’aquests sigui la 

menor possible. 

L’expressió que defineix tal longitud és:  

   
          

     
 

Sent: 

VEd Tallant actuant. Aquest tallant ha estat calculat prèviament tenint en compte totes les 

càrregues que haurà de suportar la gelosia i és de 33,00kN = 33000N. 

βw Coeficient de correlació de la taula 59.8.2, el més restrictiu en aquest cas és per l’acer S355 

amb un coeficient de 0,9. 

γM2 Coeficient de minoració de la resistència, la EAE08 proposa per soldadures γM2 = 1,25. 

aw Espessor de ‘garganta’ màxim corresponent a 0,7·tw. Essent tw 8,5mm. 

 fu Resistència a tracció de les peces a soldar, la mínima d’ambdues. Com que les biguetes són 

d’acer S235, l’fu a tenir en compte serà el d’aquestes, amb un valor de 360kN/mm2. 

Emprant els valors descrits resulta que: 

 

   
          

     
 

              

    
      

 

Com que el valor resultant és molt petit ja que el tallant actuant també ho és, a efectes 

pràctics es decideix que la longitud de soldadura sigui de 80mm i així pugui treballar 

correctament. S’ha de tenir en compte que per tal d’evitar la deformació de ruptura en els 

extrems dels cordons de soldadura, es prohibeix l’ús d’aquest tipus d’unió quan resulti ser 

necessària una longitud de soldadura Lw > 14tw. Així doncs com que no se sobrepassa aquets 

valor una Lw de 80mm és correcte.  
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2.3 Comprovació estats límit de les bigues principals.  

Per tal de comprovar si emprant la hipòtesi inicial de les dimensions de les bigues és correcte, 

s’hauran de complir tant els estats límits últims com els estats límits de servei. Com que el que 

es considera més restrictiu és el de servei es procedeix a realitzar primers les comprovacions 

relatives a aquest i posteriorment als estats límits últims. 

 

2.3.1 Estat límit de servei. 

Els estats Límits de Servei serà aquells tal que, si se sobrepassen, l’estructura deixarà de 

complir els objectius pel qual va ser projectada, es pot produir pel no compliment de requisits 

funcionals, de durabilitat o estètiques, sense que això suposi el col·lapse de la mateixa.  

Les estructures han de ser projectades, construïdes i mantingudes de tal forma que es 

garanteixi el compliment de tots els requisits en Estats Límit de Servei.  

 Estats límit de deformació: 

La deformació en el cas que compren aquest projecte, correspon al de  una biga birecolzada, 

tal i com es mostra en el següent esquema. 

Figura 24: esquema de deformació de l’estructura. 

On: 

Wc: contra fletxa d’execució en taller 

W1: deformació deguda a la totalitat de càrregues permanents 

W2: component diferida de la deformació sota càrregues permanents 

W3: fletxa deguda a sobrecàrregues 

Wtot: fletxa total sima de (W1+W2+W3) 

Wmax: Fletxa total aparent (Wtot-Wc) 

 

Segons l’article 37.3 de la EAE08, l’estat límit de deformacions (fletxes i curvatures) en ponts i 

passarel·les ha de garantir l’adequada aparença i funcionalitat de l’obra, per tal d’evitar: 
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 Efectes dinàmics amplificats o no desitjats. 

 

 Alteracions en el correcte funcionament del sistema de drenatge. 

 

 Impressions visuals no adequades de la geometria final de l’estructura. 

 

 Sensacions que afectin al confort dels usuaris. 

 

 Alteracions en les condicions finals de la rasant respecte de les alineacions del 

projecte, tals com planta, alçat o peralts.  

 

 Afeccions a les distintes parts de l’estructura sensibles a canvis bruscs de pendent 

a la deformada, tals com juntes, suports, baranes i instal·lacions. 

 

Per a passarel·les de vianants, la IAP-11 estableix la limitació de la deformació a L/1200, no 

obstant tal deformació es refereix a comprovacions de vibració, per tal de trobar les 

limitacions de fletxa admissible s’ha de recórrer a l’Eurocodi 3. Que imposa la següents 

condicions per a elements vistos, que puguin afectar l’aparença de l’estructura: 

                                                   
 

   
 

                                                    
 

   
 

Es procedeix a la comprovació de les condicions: 

 

COMPROVACIÓ 1: 

Per a la comprovació 1 de les deformacions instantànies (wmax) l’Eurocodi 3 indica que els 

càlculs siguin realitzats amb les combinacions característiques, explicades en l’apartat 1.7.2 del 

present projecte: 

Pel tipus d’estructura del qual es tracta la combinació característica més desfavorable 

correspon a la totalitat de les càrregues actuant al mateix instant.   

ELSC = 1,0·PP + 1,0CM + 1,0SU + 1,0·0,8N + 1,0·0,3V = 24,38kN/m 

Suposant una distribució igual entre les 2 bigues resulta una càrrega repartida de 12,19kN/m. 

Càlcul: 

      
 

   
 
    

    
         

L/250 = 112,4mm > wmax    Resultats correctes. 
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COMPROVACIÓ 2: 

Per a la comprovació 2 de les deformacions instantànies (wmax) l’Eurocodi 3 indica que els 

càlculs siguin realitzats amb les combinacions quasi permanents, explicades en l’apartat 1.7.2 

del present projecte: 

Pel tipus d’estructura del qual es tracta la combinació característica més desfavorable 

correspon a la totalitat de les càrregues actuant al mateix instant.   

ELSQ = 1,0PP + 1,0CM = 10,93kN/m 

Repartit de forma uniforme entre les 2 bigues resulta una càrrega repartida de 5,47kN/m 

Càlcul: 

      
 

   
 
    

    
         

L/300 = 103,33mm > wmax 

 

Resultats correctes. 

 

 Estat límit de vibració: 

Les vibracions produïdes a les passarel·les no han de causar inquietud als usuaris, per tant, per 

limitar els efectes produïts per aquestes, la seva freqüència ha d’estar suficientment allunyada 

de les freqüències de les fonts d’excitació, per tal d’evitar que es produeixi el fenomen de 

ressonància.   

En general, a les passarel·les de vianants s’han d’evitar les freqüències verticals compreses 

entre els valors de 1,25 i 4,6 Hz. Aquest rang correspon a les accions dinàmiques degudes a 

l’excitació de vianants caminant o corrent suaument sobre la plataforma, i vianants corrent a 

certa velocitat. També és recomanable en passarel·les evitar freqüències pròpies de vibració 

lateral de valors compresos entre 0,5 i 1,2 Hz.  

La normativa IAP-11 en els apartats 7.2.1 i 7.2.2 considera que, en general, s’ha de dur a terme 

un estudi detallat sobre l’estat límit de vibracions quan l’estructura compleix un dels següents 

paràmetres: 

 Llum superior a 50m 

 Amplada útil superior a 3m 

 Tipologia estructural singular o amb nous materials. 

 Ubicació urbana on es prevegi un trànsit intens de vianants o existeixi el risc de 

concentració a sobre la pròpia passarel·la.  
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Com que cap d’aquests paràmetres es compleix, la rigidesa del tauler ha de ser  tal que, sota 

l’actuació del valor freqüent de les sobrecàrregues de trànsit establertes per la instrucció sobre 

les accions a considerar en el projecte de ponts (IAP), la fletxa corresponent a tals 

sobrecàrregues no superi els valors següents: 

 L/1000 en ponts de carretera. 

 L/1200 en passarel·les o en ponts amb zones de vianants. 

En el cas que compren aquest projecte al tractar-se d’una passarel·la restringida a l’ús de 

vianants i de vehicles no motoritzats, la deformació màxima recomanada és de L/1200, essent 

L la llum del vano.  

Màxima fletxa permesa: 

     
 

    
 

       

    
         

Càlcul de la fletxa deguda a la sobrecàrrega d’ús en la combinació freqüent: 

ELSF = 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SU 

La sobrecàrrega és 1,0·0,4SU = 0,4·12,5 = 5kN/m 

En aquest cas, al tractar-se tot de sobrecàrregues d’ús si que es pot suposar que la totalitat és 

suportada per una sola biga, així doncs és correcte utilitzar per el càlcul de la fletxa una càrrega 

total de 5kN/m. 

     
 

   
 
    

    
         

Com que no accedeix el valor de 25,83mm COMPLEIX. 

Aquesta és la comprovació més restrictiva de ELS i és la que ha servit per aproximar el 

dimensionament de les bigues. 
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2.3.2 Estat límit últim. 

Els estats límits últims seran aquells tal que, al ser sobrepassats, es produeix l’esgotament o 

col·lapse de l’estructura o bé d’una part d’ella.  

Les comprovacions que es duran a terme en aquest apartat seran dels estats límits últims (ELU) 

corresponent a les dues bigues principals. Les comprovacions que es duran a terme seran de; 

flexió, tallant, torsió i inestabilitat.  

Per a la comprovació de les seccions s’han utilitzat criteris basats en la resistència de materials, 

ja que es tracten de barres de secció recta sense canvis del seu perfil en tota la seva longitud. 

Per realitzar les comprovacions es farà sota al combinació de càrregues en la situació 

permanent o transitòria. Concretament la corresponent a l’ELU5 que és la que resulta més 

restrictiva. 

 

 Esforç de flexió reduïda per axial. 

La comprovació de flexió té en compte que les bigues també treballaran amb axial, degut a la 

component en l’eix x del vent. 

Aquesta força d’axial té un valor que sorgeix de multiplicar la component longitudinal de la 

càrrega repartida del vent per la llargada de la passarel·la que és de 31m. El valor resultant 

d’aquesta operació és de 17,05kN.  

I la càrrega vertical que han de suportar sorgirà de la situació transitòria corresponent a l’ELU5 

de l’apartat 1.7.1 del present projecte. Amb un valor de 33,86kN/m. 

Per complir amb la condició del càlcul a flexió reduït per axial s’ha de satisfer: 

           

 

Per una secció rectangular sense forats per a cargols, la resistència de càlcul a flexió reduïda 

per axial ve donada per la següent expressió: 

            [  (
   

      
)

 

] 

En seccions en I i H s’haurà de dur a terme la reducció per axial quan es compleixi la següent 

condició: 

       {           
          

   
}  

On: 
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Com que NEd és inferior a ambdós valors, no és necessari realitzar el càlcul de flexió reduïda i 

es pot utilitzar la resistència de càlcul de la secció com a flexió plàstica (Mc,Rd). 

  

           

 

Sent: 

    
    

 
 

         

 
            

      
      

   
 

                    

   
            

Com que resulta que MEd < Mc,Rd es pot confirmar que les biguetes resistiran a flector. 

 

 

 Esforç de tallant. 

El valor de càlcul de l’esforç tallant VEd haurà de complir per a qualsevol secció transversal: 

          

On: 

VEd Valor de càlcul de l’esforç tallant. 

Sota el pes propi de les bigues, de les càrregues mortes i de les sobrecàrregues d’ús, aquest té 

un valor de 524,83kN. 

Vc,Rd Resistència de càlcul de la secció a tallant. 

En dimensionament plàstic en absència de torsió, Vc,Rd és la resistència plàstica de càlcul a 

tallant Vpl,Rd que ve donada per la següent expressió: 

       
  (  √ ⁄ )

   
 

Essent: 

Av Àrea de tallant proporcionada pel programa PowerFrame. 
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fy resistència de càlcul del material 

       
        (

    
   √ ⁄ )

 
            

 

Com que es compleix que VEd < Vpl,Rd COMPLEIX. Per tant es pot afirmar que les biguetes 

tindran la suficient resistència com per respondre correctament davant les sol·licitacions de 

tallant.  

 

 Esforç de Torsió. 

Per elements sotmesos a torsió pels quals les deformacions de distorsió puguin ser 

despreciades, el valor de càlcul del moment torsor TEd haurà de complir en qualsevol secció 

transversal: 

          

On: 

TEd Valor de càlcul de l’esforç moment torçor. 

Tc,Rd Resistència de càlcul de la secció a torsió. 

L’esforç torçor TEd es podrà dividir en dues components tals que: 

                

On: 

Tt,Ed Component de l’esforç torçor corresponent a la torsió uniforme de Saint-Venant. 

L’esforç torçor serà degut a sobrecàrregues d’ús aplicades a les baranes i a la força del vent, en 

el tram central de la passarel·la, així doncs es tindrà uns valors com aquests: 

Figura25: Gràfic del moment torçor actuant. 
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Moment torçor característic màxim actuant és de 16,5kNm.  

Moment torçor de càlcul màxim actuant és de 22,275kNm. 

  

Tw,Ed Component de l’esforç torçor corresponent a la torsió de vinclament.  

Es determina quin tipus de torsió s’ha de tenir en compte en el present projecte: 

    √
    
    

       

Com que χ > 6 l’esforç torçor és principalment de vinclament. 

Així doncs es passa a calcular directament la resistència de càlcul de la secció transversal 

sotmès a flexió i a torsió, sols es tindrà en compte els efectes de la torsió produïts pel 

bimoment BEd que resulten d’un anàlisi elàstic. El criteri de comprovació és: 

 

        [  
     

      
]                               

On: 

MC,Rd Resistència de càlcul de la secció a flexió, calculada anteriorment.  

σw,Ed Tensió normal màxima de càlcul degut a la torsió de guerxament.  

      
  

     
             

   
    

 
                

   
  

    
           

Així doncs com que Mc,T,Rd > MEd = 4763,48kNm >  4063,83kNm 

Es pot afirmar que compleix les condicions per resistir a torsió. 
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 Inestabilitat.  

Per elements no enriostrats lateralment sotmesos a flexió al voltant de l’eix fort, el valor de 

càlcul del moment flector MEd haurà de verificar: 

          

On: 

MEd valor de càlcul del moment flector 

El valor màxim es produirà al centre de llum amb una càrrega corresponent a l’ELU5 descrit a 

l’apartat 1.7.1. 

    
    

 
 

         

 
            

Si suposem que la càrrega està distribuïda de manera igual a ambdues bigues resulta un 

moment e càlcul de 2033,72kNm. 

Mb,Rd Resistència de càlcul a flexió davant vinclament lateral. 

La resistència de càlcul a vinclament lateral d’un element no enriostrat lateralment sotmès a 

flexió al voltant del seu eix fort ve donat per la següent expressió: 

      
         

   
           

Sent: 

Wy Mòdul resident de la secció, Wpl,y en el cas d’aquest perfil de classe I. 

ΧLT Coeficient de reducció per vinclament lateral. 

Per elements amb secció transversal constant sotmès a moment flector al voltant de l’eix fort, 

el valor de ΧLT per a la corresponent esveltesa adimensional  λLT es determinarà conforma a: 

    
 

    √   
     

                               

On: 

       [      (       )     
 ]   5,36 

αLT Coeficient d’imperfecció. Extret de les taules 35.2.2.a i 35.2.2.b, per un perfil laminat en 

doble T, el coeficient d’imperfecció αLT és de 0,34. 

λLT =√
    

   
      

Mcr Moment flector crític elàstic de vinclament lateral.  
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El valor del moment Mcr d’un element de secció transversal uniforme doblament simètrica, 

sota condicions normals de recolzament de forquilla en els seus extrems és: 

      

     
  (

  
  

 
     
     

)

   

                

Sent la Iw el mòdul de vinclament de la secció bruta, calcular amb la següent formula per perfils 

en doble T: 

   
     

  
                

 

La condició imposada al començament d’aquest apartat: 

                            

NO COMPLEIX. 

Com que el moment resistent a vinclament lateral és inferior al moment actuant tot i tenir 

sobrecàrregues d’ús, es pot afirmar que la secció no resisteix davant a vinclament lateral. I serà 

necessari un arriostrament entre ambdues bigues per resistir els esforços en condicions d’ús 

de la passera. Tal arriostrament el conformen les diferents biguetes calculades en l’apartat 2.2 

del projecte.   

 

  Càlcul per la col·locació de les bigues per si soles, vinclament lateral degut al pes propi 

dels elements estructurals. Moment actuant degut al pes propi de les bigues. 

    
    

 
 

        

 
           

Com que en aquest cas el moment actuant no sobrepassa el resistent no hi haurà problemes al 

col·locar les bigues. 

 

 Càlcul per a la col·locació de les biguetes transversals, vinclament lateral degut al pes 

propi dels elements estructurals. Moment actuant degut al pes propi de les bigues 

principals i a les biguetes transversals. 

    
    

 
 

        

 
           

En aquest cas el moment actuant tampoc sobrepassa el moment resistent a vinclament lateral 

de les bigues principals per tant no hi haurà problemes al col·locar les biguetes transversals 

damunt les bigues principals, a efectes de soldar-les. Les biguetes transversals un cop soldades 

adequadament impediran el vinclament lateral de les principals. 
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 Abonyegament de l’ànima a tallant: 

 En aquest apartat es consideren els efectes de l’abonyegament de panells ocasionats per les 

tensions tangencials, segons la normativa EAE08, tals elements han de  complir els següents 

criteris: 

 Els panells són rectangulars (un panell inclinat es considera a aquests efectes com 

rectangular si l’angle d’inclinació és inferior a 10º). 

 

 Poden existir rigiditats en la direcció horitzontal o transversal. 

 

 Tots els forats són petits. 

 

 Els elements són de secció constant. 

 

En panells sotmesos a tallant s’haurà de comprovar la resistència a l’abonyegament quan la 

seva esveltesa sigui tal que: 

  

  
 

  

 
                                           

  

  
 

  

 
 √                                            

Com que no està previst utilitzar rigiditzadors s’haurà de complir la primera condició. 

On: 

hw Altura del panell de l’ànima 

tw Espessor ànima 

η Coeficient que permet considerar la resistència addicional que ofereix en règim plàstic 

l’enduriment per deformació del material. EAE08 es recomana un valor de 1,2. 

ε paràmetre que depenent de la resistència de l’acer, en el cas de S355,  ε = 0,81. 

 

  

  
 

    

  
    

  

 
  

  

   
          

Com que: 
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2.4 Dimensionament i comprovació de les cimentacions.  

Per al dimensionament i el càlcul de la fonamentació s’han tingut en compte les prescripcions 

de l’EHE08 (Instrucció de Formigó Estructural). Així com d’altres prescripcions proporcionades 

pels documents de l’escola de camins canals i ports de Barcelona. Com que les ribes del riu en 

el punt de l’emplaçament tenen la mateixa cota i les mateixes característiques es creu oportú 

que ambdues cimentacions siguin iguals.  

 

2.4.1 Característiques estructurals i del terreny.   

Es creu que per les càrregues que ha de suportar la passarel·la, i les característiques del 

terreny, la opció més viable és la d’un mur de contenció amb l’objectiu de constituir el 

recolzament de la passarel·la, contenir les terres en aquest punt i transmetre els esforços de la 

passarel·la al terreny. Per tal de suportar el mur de formigó, es fonamentarà amb una sabata 

correguda.   

Les dades del terreny extretes de l’estudi geotècnic són: 

Angle de fregament intern (ϕ): 20o 

Cohesió (c): pràcticament nul·la. 

Tensió admissible (σadm): 105kN/m2 

Tensió última ( σult): 210kN/m2 

Pes específic de les terres (γ): 20kN/m3 

Angle fricció terreny i sabata (δ): 20o 

Nivell freàtic: Es considera que se situa per sota la cota de fonamentació 

Condició d’execució normals (γF=1,6) 

Control d’execució intens 

 

S’opta en primera instància de calcular les dimensions que ha de tenir la sabata, per tal de que 

aquesta transmeti de forma adequada i conforme els preceptes de la normativa EHE08 tots els 

esforços requerits sobre el terreny. Aquests seran deguts al pes propi de l’estructura superior 

de la passarel·la, a les sobrecàrregues sobre aquesta i al mur on reposarà.   

Es creu adequat començar pel dimensionament de la sabata ja que d’aquesta manera un cop 

determinades les característiques d’aquesta es podran aplicar al càlcul del mur, d’altra forma 

el càlcul del mur hauria de ésser basat en hipòtesis de les dimensions tant del taló com de la 

puntera. 
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2.4.2 Predimensionament i comprovació de la sabata. 

En aquest apartat es calcularan les pressions sobre el terreny quan l’estructura està en servei 

és a dir quan aquesta rep la totalitat de les càrregues per les quals ha estat projectada. 

Aquestes  càrregues (V) són: 

  
       

 
             

 

V Força vertical actuant. 

QELU5 Càrrega deguda a la combinació d’accions ELU5,33,85kN/m. 

 L Longitud de la passera, 31m. 

Vm Volum del mur de contenció on reposa la passarel·la, 9m2. 

γf Pes específic formigó, 25kN/m3. 

 

Una part d’aquesta Força pot actuar desviada del centre de gravetat de la passarel·la i generar 

un moment. La part de la càrrega correspon a la totalitat de la càrrega que suposa la 

combinació d’accions ELU5 menys el pes propi d’una de les bigues, ja que aquest sempre serà 

transmès en el respectiu recolzament situat sota la biga.   

Així doncs la força vertical que pot generar moment (Q) és de 400kN.  

Es considera que aquesta força pot actuar amb un braç (XQ) de 1,5m. 

              

Figura26: Dibuix planta sabata 
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Tenint els principals esforços actuants sobre la sabata es procedeix a calcular les tensions 

màximes (σ1) i mínimes (σ2), per fer-ho es planteja la hipòtesis de dimensionament en planta 

de la sabata, sent el seu costat curt (a) de 3m i el seu costat llarg (b) de 5m. 

La normativa estableix que s’han de complir les següents condicions: 

        

     

 

Els valors de les tensions per les dimensions descrites anteriorment i emprant les formules 

proporcionades per l’escola són: 

   
 

  
 

  

          ⁄                       

   
 

  
 

  

          ⁄                      

 

Seguidament, un cop complides del condicions pel dimensionament anteriors es calcula la 

pressió admissible de la sabata (Padm) la pressió a la qual serà sotmesa la sabata segons el 

predimensionament i les càrregues anteriorment esmentades: 

     
 

  
 

   

   
         

 

Tant la normativa EHE08, com les prescripcions de l’escola, estipulen que la sabata ha de tenir 

un factor de seguretat (FS>3). Aquest factor de seguretat és el resultant de dividir la pressió 

d’enfonsament (Ph) per la pressió admissible (Padm). Per tal de calcular la pressió 

d’enfonsament s’han emprat tots els valors més restrictius per tal de que el resultat sigui el 

més desfavorable. No s’ha considerat la cohesió tot i que el terreny en tenia en poca mesura, i 

com a pes específic del terreny s’ha emprat el submergit.  

 

              
 

 
                

 

Sent: 

 

 B Costat curt de la sabata anteriorment anomenat (a), 3m.  
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 q Sobrecàrrega equivalent al pes del terreny (i accions exteriors) que hi ha per damunt 

de la base de cimentació. Es considera una cota mínima d’1m per sobre la cimentació.   

               ⁄             

 

 N: Factors de capacitat de càrrega: 

      (
 

 
 

 

 
)             

    (    )            

 

 S: Factors de forma: 

     
 

 
         

        
 

 
      

 

 d: Factors de profunditat, per profunditats petites (D/B<1): 

         (      ) 
 

 
     

     

 

Emprant els valors calculats s’obté: 

                        

 

Seguidament es procedeix a calcular el factor de seguretat de la sabata davant les pressions 

sobre el terreny: 

   
  

    
 

   

  
      

 

Amb un factor de seguretat FS>3 es compleix la condició de la normativa, així doncs com que 

és àmpliament superior es pot afirmar  que la sabata resistirà davant les pressions sobre el 

terreny.  
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2.4.3 Predimensionament i comprovació del mur. 

 

 Dimensions. 

Es proposen pel mur les següents dimensions:  

Figura 27: dimensions del mur. 

 

Sent: 

H Alçada de fust de 3,00m. 

B Amplada de sabata de 3,00m. 

b Amplada taló de 1,00m. 

P Amplada puntera de 1,00m. 

e Espessor, s’ha considerat el mateix espessor per la sabata i pel fust  (F)  de 1,00m. 

X1 Alçada recolzament de 0,30m. 

X2 Amplada de recolzament de 0,6m. 
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 Comprovacions. 

Els càlculs es duran a terme aplicant el mètode Americà, basat en Rankine, amb extradós 

vertical i sense tenir en compte la cohesió. Tampoc es tindrà en compte l’ajut passiu de del 

terreny ja que es considera que el volum de terres per sobre la puntera pot ser variable. 

S’hauran de dur a terme dues comprovacions; la de bolcament i la de lliscament.  

Les càrregues actuants amb el sistema americà són: 

Figura 28: Forces actuants en el mur segons el mètode Americà. 

Determinació del factor d’empenta activa (Ka): 

      (
 

 
 

 

 
)       

 

Valor de les càrregues i braç d’actuació d’aquestes:  

 Ear: Empenta del terreny en sentit horitzontal. 

    
 

 
                

     
 

 
 (   )          



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013  

Memòria: ANNEX CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

52 
 

 W1: Pes del mur. 

     (   )            

          

 

 W2: Pes de la sabata. 

                 

          

 

 W3: Pes del terreny solidari. 

     (   )            

      
 

 
       

 

El factor de seguretat a bolcament es troba amb la següent formula: 

 

            
∑     

∑     
 

                 

       
      

Perquè les dimensions siguin vàlides el FS a bolcament ha de ser igual o superior a 2,25. Com 

que el valor resultant de 7,22 compleix i de manera àmplia és correcte. 

 

El factor de seguretat a lliscament es troba amb la següent formula: 

 

             
∑          

∑     
 

(        )    ( )

   
      

Perquè les dimensions siguin vàlides el FS a lliscament ha de ser igual o superior a 1,5. Com 

que el valor resultant de 1,53 compleix, és correcte. 
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2.4.4 Estudi de les condicions resistents del mur i sabata. 

En el present apartat es realitzen les comprovacions de les seccions amb l’objectiu de 

determinar les condicions resistents i l’armadura necessària per cada una de les zones que 

formen el mur. Per tal de dur-ho a terme es realitzaran els càlculs i comprovacions pertinents 

conforme la normativa EHE-08. 

Es recorden les característiques dels materials utilitzats: 

 Formigó H-25/B/20/IIa  pels elements de fonamentació i contenció: 

ELEMENT FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

Densitat 23,5KN/m3 

Resistència característica fc = 25N/mm2 

Consistència Tova 

Dimensió màxima de l’àrid 20mm 

Tipus d’ambient IIa 

Figura 29: Taula de característiques del formigó 

La resistència del formigó ve donada per la següent expressió: 

    
   
  

 
  

   
             

On γc és el coeficient de seguretat del formigó emprat per fonamentacions, per a 

comprovacions de ELU. 

 

 Acer B500 SD per l’armadura dels elements de contenció i fonamentació: 

ELEMENT ACER PASSIU 

Densitat 76,93KN/m3 

Resistència característica fy = 500N/mm2 

Classe d’acer Soldable 

Allargament de ruptura 16% 

Càrrega unitària de ruptura 575 N/mm2 

Figura 30: Taula de característiques de l’acer de l’armadura 

La resistència de l’acer ve donada per la següent expressió: 
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2.4.4.1 Comprovacions del fust: 

Per establir les condicions resistents del fust del mur es realitzen dos tipus de càlculs d’acord 

amb la Instrucció de formigó (EHE-08), són els de flexió i tallant. 

 Càlcul a Flexió. 

Els càlculs a flexió es realitzen des de la secció d’arrencada del fust. Les càrregues actuants que 

es consideren en aquest apartat són; a l’extradós l’empenta activa del terreny i la 

sobrecàrrega, i sobre el fust els efectes produïts tant pel pes propi de la passarel·la com les 

sobrecàrregues d’ús actuants.  

Les condicions d’execució de l’obra són normals així doncs es pren com a factor amplificador γF 

el valor de 1,60. També es contemplarà la previsió del recobriment de l’armat (nominal i 

mecànic), ja que d’aquest en depèn el braç mecànic de la secció. 

 

Es prenen com a dimensions pels càlculs: 

d’ Recobriment de l’armat de 0,05m. 

d Distància entre la fibra comprimida i el centre d’armadura As, de 0,95m. 

MK moment característic actuant de 220kNm.  

Md moment de càlcul actuant de 350kNm. 

Mlim és el mateix que el moment de càlcul actuant de 350kNm. 

 

Segons al normativa EHE08 annex7: Càlcul simplificat de seccions en Estat límit d’Esgotament 

davant sol·licitacions normals: 

                      

      (  √  
    

    
)             

   
   

   
           

L’armadura necessària per resistir a flexió és doncs de 1864mm2/m, no obstant és possible que 

tant l’armadura mínima necessària geomètrica o mecànica excedeixin quest valor. En aquest 

cas es prendrà la que suposi una quantia superior, essent l’armadura projectada i executada  

per aquest valor. 
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 Càlcul a Tallant. 

Per tal de calcular i comprovar les tensions tangencials en el fust, s’hauran de considerar dues 

comprovacions referides a les seccions S1: Situada a l’arrencada del fust, i S2: Situada a una 

distància igual a un cantell útil des de l’arrencada del fust. 

Els esforços tallants actuants, deguts a totes les sobrecàrregues possibles són: 

VK (S1) Tallant característic a la secció S1 de 89kN. 

Vd (S1) Tallant de càlcul a la secció S1 de 142,4kN. 

VK (S2) Tallant característic a la secció S2 de com que un cantell útil coincideix amb el centre 

del fus es considera el tallant actuant en aquest punt nul. 

Vd (S2) Tallant de càlcul a la secció S2, també es considera nul. 

 

Les comprovacions pertinents són: 

 Comprovació a rasant entre junts de formigó. 

En la secció S1 hi ha un junt entre la sabata i el fust del mur, ja que primer s’executarà el 

formigonat de la sabata i posteriorment es formigonarà el mur. 

  

   
         

   

   
       (           )                 

Sent: 

α Angle de les barres respecte el pla del junt. 

β i μ Coeficients que de rugositat de la superfície de contacte. 

ρ amplada de la superfície de contacte. 

s Separació entre barres. 

Ast Secció de cada barra. 

fct,d Resistència de càlcul a tracció del formigó. 

fyα,d Resistència de càlcul de les armadures transversals (<400MPa) 

σcd Tensió normal al junt deguda a les càrregues exteriors.  

 

Substituint a la formula pels valors pertinents s’obté: 
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 Comprovació a tallant: 

Per tal de que el dimensionament sigui correcte s’haurà de comprovar que el tallant no esgota 

l’ànima per compressió obliqua ni per tracció sense considerar l’armadura transversal. És a dir: 

  (  )      

  (  )      

Sent: 

Vu1 Esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima. 

                          

 

Vu2 Esforç tallant d’esgotament per tracció de l’ànima. (sense considerar armadura 

transversal). 

     
    

  
   (          )

            
       

     

  
         

   
         

       

             

 

Així doncs la comprovació queda de la següent forma: 

  (  )                               

  (  )                           

 

 

2.4.4.2 Comprovacions de la sabata: 

Les comprovacions de la sabata es faran per separat per les diferents parts que la componen, 

aquestes són; la puntera i el taló. Depenen de si són elements rígids o flexibles s’hauran de dur 

a terme uns determinats càlculs. No obstant com que la sabata en el perfil longitudinal es 

simètrica i pot rebre les mateixes càrregues simètricament ambdós càlculs seran iguals: 

                                                     

                                                         

Sent: 

v Vol o distància entre la cara exterior del fust i l’extrem de la puntera o taló. 

h Cantell de la sabata. 
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 Càlcul armadura: 

Es comprova que es tracti d’una sabata rígida per tal d’aplicar el mètode de bieles i tirants 

(MBT): 

   ( )

       ( )
                 

 

Es pren com a esforços actuants igual que en els casos anteriors en el dimensionament de la 

sabata: 

Nd Esforç vertical de càlcul actuant de 750kN. 

Md Moment de càlcul actuant de 600kNm. 

e Excentricitat resultant de Nd/Md =1,25m 

 

Les tensions actuants ja calculades en l’apartat de dimensionament de la sabata són: 

   
 

  
 

  

   
       ⁄   

   
 

  
 

  

          ⁄   

   
 

  
         

 

Es determinen les resultants del terreny i el seu punt d’aplicació: 

    
 

 
(     )

  

 
                       

 

 
 

  ⁄

 
(
      

     
)        

    
 

 
(     )

  

 
                       

  ⁄

 
(
      

     
)        

 

Proposta del sistema resistent: 

        (
    

     
)                     (

    

     
)       
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Obtenció d’esforços: 

        
     

     
     

     

     
       

    
   

 
(

  ⁄

     
)                          √(

   

 
)
 

 (
   

 
)
 

    
   

    
   

 
(

  ⁄

     
)                           √(

   

 
)
 

 (
   

 
)
 

    
   

 

Les tensions actuants són: 

Figura 31: Tensions actuants a la sabata. 

 

 

Disseny de l’armadura limitant la tensió de l’armadura a 400N/mm2: 

A1 = T1d/400 = 1202mm2/m Aquesta és l’armadura que cobrirà el costat a de la sabata. 

A2 = T2d/400 =254,75mm2/m 

A3 = T3d/400 = 617,7mm2/m Aquesta serà l’armadura a utilitzar cobrint el costat b de la sabata, 

ja que és la major entre A1 i A3. 
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2.4.5 Quanties mínimes d’armadura: 

En la instrucció EHE 08 s’estableixen els preceptes en relació a les quanties mínimes, de les 

quals es poden diferenciar dos tipus; la quantia mecànica mínima i la quantia geomètrica 

mínima.  

Seguidament es calculen els valors de cadascuna d’elles per a cada part de la fonamentació. 

 

 Quantia geomètrica mínima. 

La quantia geomètrica es disposa per a garantir que el possible trencament de l’element 

estructural  es produeixi de forma dúctil. 

Per a seccions rectangulars i formigons amb resistència característica (fck) inferior a 50MPa, 

com és el cas del elements que conformen la fonamentació, la EHE 08 (article 42) estableix: 

                

Sent: 

Ac Àrea de la secció total de formigó (dependrà de la secció que s’estudiï). 

‰ Quantia en tant per mil referides a la secció total del formigó.  

S’adjunta la taula que proporciona la EHE08 de les quanties mínimes, en tant per 1000, 

referides a la secció total de formigó. 

Figura 32: Taula 42.3.5 de la EHE 08, quanties mínimes geomètriques. 
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Per sabates armades s’adoptarà la meitat dels valors que apareixen a la taula en cada direcció 

disposats a la cara inferior. 

 

 Quantia geomètrica mínima sabata (0,9‰) : 

Costat a: As,geo,min = 2700mm2 Queda coberta per les armadures calculades en l’apartat 2.4.4.2. 

Costat b: As,geo,min = 4500mm2  No queda coberta per les armadures calculades en l’apartat 

2.4.4.2. Per tant es prendrà aquesta com a valor.  

Així doncs no es tindrà en compte l’armadura mínima geomètrica per la sabata en el costat a, 

però si en el costat b. 

 

 Quantia geomètrica mínima mur (3,2‰): 

Costat superior: As,geo,min = 11200mm2 No queda coberta per les armadura calculades en 

l’apartat 2.4.4.1. 

Costat lateral: As,geo,min = 6400mm2 No queda coberta per les armadura calculades en l’apartat 

2.4.4.1. 

Es tindrà en compte l’armadura mínima geomètrica pel mur en totes les direccions. 

 

 Quantia mecànica mínima. 

La instrucció EHE08 estableix que , per formigons HA25 i HA30, i acers B400S i B500S, la 

quantia mecànica d’armadura traccionada queda coberta amb els valors de quanties 

geomètriques indicada a la taula de quanties mínimes geomètriques 

 

2.4.6 Disposició i característiques de l’armadura: 

 

 Prescripcions i instruccions que s’han tingut en compte: 

La EHE08 estableix que hi ha d’haver com a màxim una separació de 30cm entre barres. 

Les armadures per cimentacions han de ser mínim de φ12. 

Les llargades màximes de les barres disponibles per diàmetre  12 és de 12m. 

En la majoria de parts de la cimentació i mur s’aplica la quantia mínima.   
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Tenint en compte els preceptes anteriors, la proposta que es té en compte per tal de 

materialitzar l’armadura es farà mitjançant cèrcols cobrint tota la distància tant per la sabata 

com pel mur. Amb aquest sistema, s’aconsegueix que l’armat estigui ben lligat i també és més 

simple d’executar.  

 Armadura necessària sabata: 

Costat a: As = 1200mm2/m.      10cφ12 cada 29cm. (+2 per solapar amb armadura sortint) 

Costat b: As  =    900mm2/m.       17cφ12 cada 30cm.  

 

 Armadura necessària mur: 

En vertical (1): As = 3200mm2/m.      14cφ12 cada 26cm.   

En vertical (2): As = 3200mm2/m.      2cφ12 cada 30cm. 

En horitzontal: As = 3200mm2/m      7cφ12 cada 27cm.   

 

S’haurà de tenir en compte armadura addicional en forma d’esperes sortint de la sabata per tal 

de poder unir-les amb l’armadura del mur. Aquesta serà de 32 16 col·locats de manera que 

segueixin el contorn del mur sobresortint de la sabata, per tal de solapar amb el cèrcols del 

mur.  

També s’haurà de tenir present en la ubicació de l’encaix pel recolzament de la part superior 

del mur, la disposició especial de l’armadura.   

En el document de plànols es pot observar la disposició exacte de les armadures. 

 

2.4.7 Recobriments. 

Com ja s’ha determinat amb anterioritat, segons la ubicació del projecte i mitjançant la taula 

8.2.2 de la EHE08 de classes generals d’exposició relatives a la corrosió d’armadures, la classe 

d’exposició ambiental en relació amb la corrosió d’armadures és de tipus IIa. 

La instrucció proporciona la següent expressió per determinar el recobriment: 

             

Sent: 

rmin Recobriment mínim per les classes generals d’exposició I i II. taula 37.2.4.1.a de 25mm. 

Δr Marge de recobriment  per elements in situ amb control intens, de 5mm. 

          



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic                                                           2013  

Memòria: ANNEX CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

62 
 

També s’ha de considerar el recobriment mecànic (rmec), l’expressió que proporciona la EHE08 

a tal efecte és:  

             
  

 
 

Sent: 

 t Armadura transversal, es preveu l’ús de barres de    12. 

 l Armadura longitudinal, es preveu l’ús de barres de   12. 

               

 

2.4.8 Separació entre barres. 

Segons la instrucció EHE08, apartat 69.4 la separació entre barres ha de complir els següents 

requisits: 

 Separació màxima. 

La separació màxima entre els rodons no ha de superar els 30cm. 

Aquest factor s’ha tingut en compte a l’hora de la distribució tant de l’armadura transversal 

com de la longitudinal, per tant en tots els casos la distancia entre barres no supera els 30cm, 

que estipula la EHE08.  

 

 Separació mínima. 

La separació mínima a la qual han d’estar les barres és: 

          {                 } 

Sent: 

20mm Valor mínim de separació entre barres. 

 l Diàmetre de les barres longitudinals, de 12mm. 

          Diàmetre màxim de l’àrid per 1,25 en aquest cas amb un valor de 25mm. 

 

            

Així doncs la separació mínima entre barres ha de ser de 25mm, en tots els casos emprats la 

separació compleix amb aquest valor. 
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2.4.9 Ancoratge i solapaments de l’armadura. 

Totes les armadures projectades en l’apartat anterior han d’estar ancorades i/o solapades 

segons els criteris que proporciona la normativa EHE 08. La solució adoptada per unir les 

armadures dependrà en cada cas. 

Primerament, cal determinar en cada cas si les armadures es troben en posició I (de bona 

adherència les verticals) o bé en posició II (d’adherència deficient les horitzontals), aquest 

factor dependrà de la ubicació i posició de la barra dins l’element de formigó. En tots els 

cèrcols que sigui possible el solapament es farà en posició I vertical.  

Seguidament s’exposa la formula proporcionada per la EHE 08 per trobar la longitud 

d’ancoratge (lb): 

                      
   

  
   

                           
   

  
   

Sent: 

m Coeficient obtingut en funció del tipus d’acer a la taula 69.5.1.2.a, per acer B500S i formigó 

HA25 resulta un factor m=1,5. 

  diàmetre de la barra.  

fyk Resistència característica de l’acer. 

 

Un cop obtinguda la longitud d’ancoratge, es procedeix a calcular la longitud neta d’ancoratge 

corresponent a: 

             
      

       
             {

    
     

(   )                          
(   )                         

} 

Sent: 

β Factor de reducció segons el mètode d’ancoratge emprat, taula 69.5.1.2.b. Serà 1 quan 

s’utilitzi prolongació recta i per patilla en barres traccionades 0,7 i comprimides 1. 

As,real Armadura que es disposa a la secció a partir d’on s’ancora. 

As,nec Armadura necessària per càlcul en la secció a partir d’on s’ancora. 
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Tenint doncs els preceptes necessaris es procedeix al càlcul de les diferents longituds 

d’ancoratge.  

 

 Barres dels cèrcols en ambdues direccions de la sabata, unió pròpia: 

Posició I Solapament en vertical. lbI = 216mm   300mm. Per tant 300mm. 

lb,neta = lbI = 300mm.  

 

 Barres dels cèrcols del mur en ambdues direccions, unió pròpia:    

Posició I Solapament en vertical. lbI = 216mm   300mm. Per tant 300mm. 

lb,neta = lbI = 300mm.  

 

 Esperes sortints de  16 amb els cèrcols de la sabata i del mur de  12. 

 Posició I Solapament en vertical. lbI = 384mm   400mm. Per tant 400mm. 

lb,neta = lbI = 300mm.  
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2.5 Dimensionament i característiques dels recolzaments. 

L’esquema estructural de la passarel·la correspon a  una estructura bi-recolzada, de tal forma 

que un dels recolzaments és mòbil i l’altre fix, tal i com es mostra en la següent figura. La 

passarel·la romandrà damunt de dos recolzaments en cada extrem.  

 

 

 

Figura33: Representació general  de l’estructura amb recolzaments. 

 

 

Les característiques de cadascun dels recolzaments són: 

 

 Recolzament fix: 

Els desplaçaments són limitats en les direccions X, Y i Z, no obstant els girs són totalment 

alliberats. Per tal de materialitzar aquest tipus d’unió es fa amb elastòmers, per tal de satisfer 

les necessitats de restricció de moviment. L’ús d’aquest tipus de recolzament s’utilitzarà als 

recolzaments sud de la passarel·la.  

 

 Recolzament mòbil. 

En aquest tipus de recolzament els moviments en els eixos Y i Z són limitats, però tant els 

desplaçaments en l’eix X com els girs són permesos. Com en el cas anterior s’ha decidit per tal 

de materialitzar-los utilitzar elastòmers. Aquest tipus de recolzaments es trobaran en l’extrem 

nord de l’estructura.  

 

 

Seguidament s’estudien, es dimensionen i  es comproven per separat cadascun dels 

recolzaments que contindrà l’estructura: 
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2.5.1 Recolzament Fix. 

Aquests recolzaments es situaran als extrems sud de la passarel·la, entre el mur de contenció i 

ambdues bigues principals. El recolzament escollit està format per dues peces metàl·liques 

ancorades tant al mur com a les bigues de la passarel·la, les quals contenen en el seu interior 

un disc de material elastòmer, aquesta composició,  permet la capacitat de gir en ambdues 

direccions de l’estructura, però segons el model escollit s’impedeix el desplaçament en totes 

els direccions.  

A continuació es mostra un model, proporcionat per l’empresa fabricant dels elastòmers del 

recolzament emprat. 

Figura 34: Model del recolzament emprat.   

 

Punts a considerar pel dimensionament i tria de l’elastòmer més adequat:  

 Restriccions de mida. 

És important que les dimensions de l’element de recolzament, concretament de la placa 

superior, el costat més curt no sobrepassi l’ample d’ala de les bigues principals, per altra banda 

s’han deixat 60cm de recolzament en el mur destinats a ubicar el costat llarg de la placa de 

l’elastòmer. D’aquesta manera es propicia  una correcta fixació. Per tant el diàmetre del costat 

més curt no haurà de sobrepassar els 30cm, i del llarg els 60cm.  

Segons el catàleg de l’empresa s’imposa que: 

diàmetre inferior < 600mm 

diàmetre superior < 300mm 
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 Càrrega vertical de l’estructura. 

La càrrega vertical que actuarà damunt de cadascun dels recolzaments, suposant que actuen 

totes les combinacions de la manera més desfavorable és de 210,56kN. 

Fz =210,56kN. 

 

 Càrrega horitzontal de l’estructura.  

La càrrega horitzontal que actuarà damunt de cadascun dels recolzaments, suposant que 

actuen totes les combinacions de la manera més desfavorable (vent + sobrecàrregues en les 

baranes) és de 33,9kN. 

Fy = 33,9kN. 

 

 Gir en el recolzament. 

Els girs en el recolzament estaran relacionats amb al distribució de tensions deguda a la 

deformació de l’elastòmer i de l’estat de càrregues. Per tal e trobar aquesta dada el fabricant 

proporciona la següent formula:  

        
 

   
              

On Mmàx. és degut per un repartiment uniforme de la càrrega entre les bigues. 

Per tal de complir amb tots els requisits es comprova mitjançant el catàleg comercial emprat, 

fent-ho es decideix emprar pels recolzament fixos, el model TF1, de recolzament amb perns 

d’ancoratge, de les següents característiques.  

 Diàmetre superior (DT) = 200mm. 

 Diàmetre inferior (DT) = 200mm. 

 Distància entre perns inferiors (s) = 177mm. 

 Distància entre perns superiors (u) i (t) = 125mm, 217mm respectivament. 

 Alçada (h)= 76mm. 

 Pes = 30kg. 

 Esforç vertical resistent (NRd, min) = 323kN. 

 Esforç horitzontal resistent (VxyRd, max) = 280kN. 

 Gir permès (ϴy,adm) = 0,02rad. 

Per ancorar al mur es farà d’acord amb l’esforç tallant provocat pel gir i el desplaçament del 

nus, mitjançant 4 perns embeguts dins del mur de  12.     

Per fixar el recolzament amb les bigues es farà mitjançant cargols de tal manera que es 

compleixi amb els requeriments del fabricant. 
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2.5.2 Recolzament Mòbil. 

Per a calcular el recolzament mòbil es procedirà de la mateixa manera que amb fix.  

Aquests recolzaments es situaran als extrems nord de la passarel·la, entre el mur de contenció 

i ambdues bigues principals. El recolzament escollit està format per dues peces metàl·liques 

ancorades tant al mur com a les bigues de la passarel·la (superestructura), les quals contenen 

en el seu interior un disc de material elastòmer. A més el recolzament està proveït d’una guia. 

Aquesta composició,  permet la capacitat de gir en ambdues direccions de l’estructura, però 

segons el model escollit s’impedeix el desplaçament en els eixos Z i Y però si que es permet en 

l’eix X. 

A efectes pràctics hi ha un petit marge de 2mm en la direcció de l’eix Y en  el qual el 

recolzament es pot desplaçar.  

A continuació es mostra un model, proporcionat per l’empresa fabricant dels elastòmers del 

recolzament emprat. 

Figura 35: Model del recolzament emprat.   

Els punts a considerar pel dimensionament i tria de l’elastòmer més adequat:  

 Restriccions de mida. 

És important que les dimensions de l’element de recolzament, concretament de la placa 

superior, el costat més curt no sobrepassi l’ample d’ala de les bigues principals, per altra banda 

s’han deixat 60cm de recolzament en el mur destinats a ubicar el costat llarg de la placa de 

l’elastòmer. D’aquesta manera es propicia  una correcta fixació. Per tant el diàmetre del costat 

més curt no haurà de sobrepassar els 30cm, i del llarg els 60cm.  
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Segons el catàleg de l’empresa s’imposa que: 

diàmetre inferior < 600mm 

diàmetre superior < 300mm 

Es recomana que el diàmetre disponible pel posicionament de l’elastòmer sigui de 1,6 vegades 

el diàmetre del mateix. 

 

 Càrrega vertical de l’estructura. 

La càrrega vertical que actuarà damunt de cadascun dels recolzaments, suposant que actuen 

totes les combinacions de la manera més desfavorable és de 210,56kN. 

Fz =210,56kN. 

 

 Càrrega horitzontal de l’estructura.  

La càrrega horitzontal que actuarà damunt de cadascun dels recolzaments, suposant que 

actuen totes les combinacions (principalment el vent) de la manera més desfavorable és de 

33,9kN. 

Fy = 33,9kN. 

 Gir en el recolzament. 

Els girs en el recolzament estaran relacionats amb al distribució de tensions deguda a la 

deformació de l’elastòmer i de l’estat de càrregues. Per tal e trobar aquesta dada el fabricant 

proporciona la següent formula:  

        
 

   
              

On Mmàx. és el moment màxim degut per un repartiment uniforme de la càrrega entre les 

bigues. 

Per tal de complir amb tots els requisits es comprova mitjançant el catàleg comercial emprat, 

fent-ho es decideix emprar pels recolzament mòbils, el model TE-1a, de recolzament amb 

perns d’ancoratge, de les següents característiques.  

 Longitud major de placa lliscant, el llarg (L) = 390mm. 

 Longitud  menor de la placa lliscant, l’ample (B)= 270mm. 

 Distància entre perns inferiors (s) i (r) = 204mm i 144mm respectivament. 

 Distància entre perns superiors (u) i (t) = 214mm i 346mm respectivament. 

 Alçada (h)= 92mm. 

 Pes = 50kg. 
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 Esforç vertical resistent (NRd, min) = 356kN. 

 Esforç horitzontal resistent (VxyRd, max) = 192kN. 

 Gir permès (ϴy,adm) = 0,02rad. 

 

Per ancorar al mur es farà d’acord amb l’esforç tallant provocat pel gir i el desplaçament del 

nus, mitjançant 4 perns embeguts dins del mur de  12 i es procedirà tal com s’exposa en el 

catàleg d’instruccions de muntatge.     

Per fixar el recolzament amb les bigues es farà mitjançant cargols de tal manera que es 

compleixi amb els requeriments del fabricant.  
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APARTAT 1: MEMÒRIA 

1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA: 

En el primer punt de la memòria, de l’annex de seguretat i salut es descriurà l’obra; la seva 

situació, els agents actuants, les activitats principals a realitzar i les característiques principals 

del projecte d’execució.  

 

1.1 Situació. 

La passarel·la estudiada en el present projecte s’ubica sobre el riu Gurri, a l’est del municipi de 

Vic, amb l’objectiu de connectar ambdues ribes i permetre el pas a vianants i vehicles no 

motoritzats al conjunt de camins rurals de la zona. 

 

1.2 Agents. 

Els agents que formen part de projecte són: 

 Promotor: Ajuntament de Vic. 

 Projectista: Eduard Comerma Camprubí. 

 Constructor: A determinar.  

 

1.3 Activitats principals a realitzar. 

Les activitats generals que s’hauran de dur a terme durant tot el transcurs de l’obra, 

relacionades directament i indirectament amb la construcció són: 

 Ballat de l’obra: Tancament de la zona d’obra amb un ballat. 

 Instal·lació elèctrica provisional: A l’efecte de proveir electricitat per a l’obra. 

 Maquinària. 

 Mitjans auxiliars. 

 Moviments de terres: Accessos per maquinària i excavacions. 

 Construcció dels fonamentacions i murs. 

 Construcció i col·locació de la superestructura d’acer. 

Les activitats esmentades anteriorment són de caràcter orientatiu, i general en els següents 

apartats es procedirà a una avaluació concreta dels riscos i les mesures preventives per a cada 

àmbit de l’obra. 
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1.4 Característiques principals del projecte d’execució. 

1.4.1 Pressupost. 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ TOTAL.

El pressupost d’execució per contracte, incloent-hi l’estudi de Seguretat i Salut és de: 

242.966,33€  

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES 

CENTIMS) 

 PRESSUPOST CORRESPONTNT A SEGURETAT I SALUT.

El pressupost material que correspon a Seguretat i Salut és de: 8.840,51€  

(VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS) 

El pressupost d’execució per contracte ascendeix (amb beneficis i gastos): 12812,89€ 

(DOTZE MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS) 

1.4.2 Termini d’execució. 

La realització de l’obra té un termini d’execució estimat d'entre 2 i 3 mesos.

1.4.3 Mà d’obra. 

La mà d’obra necessària en funció de les característiques del projecte i les dimensions 

d’aquest, es considera que serà normalment d’entre 7 i 14 operaris. El total d’operaris que 

hauran de formar part de l’obra per a un correcte desenvolupament d’aquesta és: 

 Equip moviment de terres:

 2 oficials.

 2 peons.

 Equip estructures de formigó:

 2 oficials ferrallistes.

 2 peons ferrallistes.

 2 oficials encofradors.

 2 peons encofradors.
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 Equip d’impermeabilització i drenatge:

 1 oficial.

 2 peons.

 Equip de sistemes de recolzament:

 1 oficial.

 1 peó.

 Equip d’estructures d’acer:

 2 oficials.

 2 peons.

 Equip de gruistes:

 1 oficial.

 2 peons.

 Equip de jardineria:

 1 oficial.

 2 peons.

 Equip auxiliar:

 1 oficial.

 2 peons.

El total de treballadors que formaran part de l’equip d’obra, serà de 30. La durada d’actuació 

de cadascun d’aquests dependrà de la tasca que duguin a terme. 
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2 MITJANS AUXILIARS: 

En aquest apartat s’especifiquen el mitjans auxiliars dels quals ha de disposar l’obra a l’efecte 

de cobrir les necessitats de seguretat i salut.  

El transport del personal accidentat al centre sanitari més proper es durà a terme sempre que 

sigui possible per personal autoritzat i amb transport sanitari. Per contra els damnificats per 

accidents lleus podran ésser transportats per altres mitjans, sempre i quan hi hagi el 

consentiment i la supervisió del responsable d’emergències de l’obra. També s’haurà de 

disposar d’un armari farmaciola per poder assistir als accidentats, ja siguin lleus o greus. 

En tot moment s’hauran de poder trobar  els telèfons d’emergències i/o urgències  així com 

dels centres sanitaris més propers. Per tal de que això sigui possible es disposarà un cartell 

amb tots aquests telèfons a un lloc plenament visible de l’obra. 

2.1 Mitjans auxiliars en obra. 

Serà obligada la disposició d’un armari farmaciola portàtil model B, específic per empreses de 

5 a 25 treballadors. La ubicació d’aquest haurà de permetre un accés fàcil per als operaris i 

haurà d’estar degudament equipat. Segons l’ordre TAS/2947/2007 datada l’11 d’Octubre del 

2007, el ministeri de treball i d’assumptes socials d’Espanya, estableix les condicions del 

subministrament a empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d’accidents 

de treball. 

El contingut mínim del qual ha de disposar la farmaciola portàtil, s’estipula a l’annex VI. A). 3 

del Reial Decret 486/97, datat el 14 d’abril de 1997. És el següent: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats.

 Gasses esterilitzades.

 Cotó hidrofílid.

 Venes.

 Esparadrap.

 Apòsits adhesius.

 Tisores

 Pinces i guants d’un sol ús.

Serà també obligada una revisió periòdica del material de primers auxilis així com la reposició 

d’aquest tant aviat com caduqui o sigui utilitzat.  
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2.2 Mitjans auxiliars aliens a l’obra. 

Els mitjans auxiliars aliens a l’obra, són aquells constituïts pels centres sanitaris i d’urgència 

més propers. La informació d’aquests haurà d’estar en tot moment a disposició dels 

treballadors, en un punt visible de l’obra de coneixement de tots els treballadors.  

L’obra haurà de constar d’una taula amb la següent informació: 

NECESSITAT NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROXIMADA 

Primers auxilis 

Farmaciola portàtil    

En l’obra 

Telèfon del responsable 

A un màxim de 100m. 

Assistència primària 

Clínica Sant Josep de Vic 

C/ Sant Segimon 3, Vic 

Telèfon: 938861700 

A 1km. 

Urgències 

Hospital General de Vic 

Francesc Pla “El Vigatà”, 1, Vic 

938891111 

A 1,5km. 

Figura 1: Taula informativa de mitjans auxiliars aliens a l’obra. 

A no ser que l’empresa contractada per alguna de les tasques a realitzar en l’obra disposi d’una 

mútua especifica per accidents de treball, serà recomanable el trasllat dels accidentats a un 

d’aquests centres depenent de les característiques de la necessitat.  

S’optarà sempre ei quan sigui possible i necessari el trasllat dels accidentats a l’Hospital 

General de Vic, ja que es troba molt proper a l’obra i té una assistència total. El temps estimat 

de transport dels accidentats és de: 

 A peu: 12minuts.

 Amb vehicle rodat: 3minuts.

Tot treballador de l’obra haurà de conèixer l’emplaçament, tant dels mitjans auxiliar de l’obra 

com dels bàsics aliens a aquesta, en cas de que fos el primer de socórrer l’accidentat. 
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3 RISCOS LABORALS I LA SEVA PREVENSIÓ: 

En el present apartat s’exposarà la relació i valoració dels riscos laborals més freqüents que 

poden succeir en un ambient de treball en obra. S’especificaran les mesures preventives i de 

protecció tant individuals (EPI) com col·lectives a adoptar per tal de minimitzar els riscos. Totes 

les prevencions i riscos s’han extret de publicacions de la pàgina oficial de la generalitat.  

3.1 Durant els treballs previs a l’execució de l’obra. 

La relació i valoració dels riscos que s’estudien en aquest apartat, seran les derivades dels 

treballs previs a l’execució de l’obra, tals com; el ballat de la zona d’obra i el muntatge de la 

instal·lació elèctrica provisional.  

3.1.1 Ballat de l’obra. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Exposició a temperatures extremes.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància baixa.

 Projecció de fragments i partícules.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Talls i ferides per elements de l’obra mateixa.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Exposició a vibracions i soroll extrem.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància baixa.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es retirarà tot el material de característiques punxants de la zona de l’obra.

 L’aparcament quedarà restringit a una zona destinada a l’efecte, permetent el pas dels

vehicles.

 Previ a la col·locació del ballat es localitzaran totes les possibles conduccions.
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Equips de protecció individual (EPI): 

Tots els treballadors que formin part de l’equip de ballat de l’obra hauran d’anar equipats 

adequadament amb el següent material: 

 Calçat amb puntera reforçada.

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i armilla

reflectant.

 guants de cuir.

3.1.2 Instal·lació elèctrica provisional. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Electrocucions, directes o indirectes.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Projecció de fragments i partícules als ulls.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància baixa.

 Talls i ferides per elements de l’obra mateixa.

Danys moderats, probabilitat esporàdic, rellevància baixa.

 Incendis.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Instal·lació de dispositius de seguretat elèctrics tals com; conducció al terra,

interruptors diferencials etc. A fi i efecte de la prevenció davant contactes indirectes.

 El traçat de la línia elèctrica provisional no pot coincidir amb el del subministrament

d’aigua.
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 S’haurà de respectar en tot moment una distància mínima de seguretat tant per les

línies aèries com per les soterrades.

 Serà obligada la adequada col·locació dels quadres elèctrics, dins de caixes

prefabricades homologades.

 Els cables soterrats estaran senyalitzats i protegits amb tubs rígids a una profunditat

mínima de 0,5m

 S’haurà d’utilitzar una presa de corrent independent per a cada eina. La utilització de

connexions triples i/o ús de fusibles casolans queda totalment prohibida.

 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades.

Equips de protecció individual (EPI): 

Tots els treballadors que formin part de l’equip de instal·lació elèctrica de l’obra hauran d’anar 

equipats adequadament amb el següent material: 

 Calçat amb puntera reforçada i aïllant per els electricistes.

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i

impermeables i armilla reflectant.

 Guants dielèctrics. Homologats per a electricistes de tal manera que no condueixin el

corrent elèctric.

 Casc de seguretat dielèctric. Homologats per a electricistes de tal manera que no

condueixin el corrent elèctric.

 Banquetes aïllants. Homologades per a electricistes de tal manera que no condueixin

el corrent elèctric.

 Comprovadors de tensió. Degudament calibrats i comprovats.

 Eines aïllants. Homologades per a electricistes de tal manera que no condueixin el

corrent elèctric.

3.2 Durant l’execució de l’obra. 

La relació i valoració dels riscos que s’estudien en aquest apartat, seran les derivades dels 

treballs durant l’execució de l’obra, tals com; excavacions i moviments de terres, realització de 

les fonamentacions i del mur de contenció, realització de la superestructura i ús i manipulació 

de maquinària.  
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3.2.1 Excavacions i moviments de terres. 

Excavacions i moviments de terres s’hauran de fer tant en la zona en si de l’obra (per poder 

realitzar les fonamentacions) com en la zona del camí d’accés a la passarel·la, que s’utilitzarà 

en fases de construcció com via d’entrada a la zona de l’obra per a camions i maquinària. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Accidents deguts a l’ús de vehicles.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Accidents deguts a l’ús de maquinària especifica de l’obra.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys deguts al sobreesforç dels operaris.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància nul·la.

 Danys relacionats amb l’ambient de pols de l’obra. Inclouen; molèsties respiratòries,

molèsties oculars etc.

Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància nul·la.

 Accidents deguts a despreniments de terres.

Danys molt greus, probabilitat esporàdica, rellevància alta.

 Accidents deguts a caigudes a diferents nivells.

Danys greus, probabilitat freqüent, rellevància alta.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 El personal que treballi en l’obra s’haurà d’efectuar un reconeixement mèdic periòdic.

 Es realitzaran revisions de tots els elements a utilitzar durant els moviments de terres

per assegurar un funcionament adequat.
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 Sempre i quan sigui necessari s’haurà de suspendre l’activitat que realitzaven els

operaris si es compromet la seguretat d’aquests, això es produirà quan; hi hagi

condicions meteorològiques molt desfavorables, ús anormal de la maquinària etc.

 Els conductors de vehicles hauran de tenir el permís de conducció corresponent al

vehicle que portin i circular per la zona adequada a aquest efecte.

 S’hauran de complir les condicions especifiques de cada màquina estipulades a

l’apartat 3.3.

 Respecte sobrecàrregues, es respectarà un marge d’almenys 1 metre en les zones

d’excavació per evitar sobrecàrregues.

 No es superarà l’1,20m d’alçada en rases sense apuntalar.

 En cas de ser necessari s’apuntalaran els rases amb el sistema adequat.

 Per accedir a els rases/excavacions es farà sempre amb una escala de mà que superi

com a mínim 1m del nivell de l’excavació.

 Es controlarà el comportament de talussos, rases i excavacions en general

especialment en dies plujosos.

 Els operaris d’excavació hauran d’anar sempre com a mínim acompanyats d’un altre

operari que romangui fora de l’excavació.

 Les excavacions hauran d’estar degudament senyalitzades i protegides. També hauran

de ser visibles de nit en cas de treballar en horaris nocturns.

 Les vies de pas es mantindran netes i lliures d’obstacles.

 Si el període entre la realització del projecte i l’execució de l’obre ho requereix

s’actualitzarà la informació sobre serveis que travessen la zona.

 Davant de la localització imprevista d’un o més serveis, se li comunicarà

immediatament al responsable.

Equips de protecció individual (EPI): 

Tots els treballadors que formin part de l’equip de moviments de terres de l’obra hauran 

d’anar equipats adequadament amb el següent material: 

 Botes de seguretat impermeables.

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i

impermeables (si és necessari) i armilla reflectant.

 Guants de cuir.
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 Casc de seguretat. Per a tots els treballadors que hagin de desplaçar-se per l’obra a

peu en algun moment.

 Mascares antipols sempre que sigui necessari.

 Cinturó antivibrador, per a conductors de maquinària i operaris que emprin eines

vibrants.

 Protectors auditius, els operaris hauran de disposar de taps per les orelles i cascs

d’aïllament.

3.2.2 Fonamentacions i construcció del mur.   

Les fonamentacions i la construcció del mur comprendran tant els processos que comprenen 

tant els ferrallistes com els processos de formigonat. 

 Processos d’aferrallat:

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Talls i ferides en el procediment d’armat.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Accidents deguts a la càrrega i descarrega de la ferralla.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Possibles contusions degudes al desplaçament per sobre les armadures.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Accidents deguts a trencaments dels rodons al manipular-los.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Accidents deguts a caigudes a diferents nivells.

Danys greus, probabilitat freqüent, rellevància alta.

 Danys deguts al sobreesforç dels operaris.

Danys moderats, probabilitat esporàdic, rellevància nul·la.

 Accidents deguts a caigudes al mateix/diferents nivells.
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Danys greus, probabilitat freqüent, rellevància mitja. 

 Accidents deguts a caigudes o girs descontrolats de càrrega suspesa.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

 Cremades o incendis deguts a la manipulació de les armadures amb oxitall.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es delimitarà una zona per càrregues, descàrregues i emmagatzematge d’armadures.

Veure plànols.

 Es delimitarà una zona per l’emmagatzematge i processat de la ferralla ja muntada.

Veure plànols.

 Les càrregues suspeses ja siguin armadures o formigó no es suspendran per damunt

dels operaris.

 El transport aeri de paquets d’armadures amb grua es faran subjectant aquestes per

ambdós extrems amb eslingues. Sempre en horitzontal, queda totalment prohibit el

transport de paquets d’armadures en vertical.

 El transport aeri de ferralla ja muntada fins el lloc que li correspon es farà mitjançant

ganxos i eslingues de manera que no es deformi la ferralla muntada.

 No és permès enfilar-se per les armadures.

 La col·locació de l’armadura muntada es realitzarà amb un equip de tres operaris, 2

d’aquests guiaran la peça mitjançant cordes, i les correccions d’aplomat les realitzarà

un tercer operari.

 Sempre i quan sigui possible, les armadures es muntaran totalment fora de la ubicació

final d’aquesta.

Equips de protecció individual (EPI): 

Tots els treballadors que formin part de l’equip de aferrallat o formigonat de l’obra hauran 

d’anar equipats adequadament amb el següent material: 
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 Botes de seguretat impermeables (si s’escau).

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i

impermeables (si és necessari) i armilla reflectant.

 Guants de cuir.

 Casc de seguretat. Per a tots els treballadors que hagin de desplaçar-se per l’obra a

peu en algun moment.

 Ulleres de seguretat.

 Cinturó de seguretat (classes A o C).

 Vestits per a temps plujós.

 Processos de formigonat:

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Accidents deguts a l’ús de vehicles.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Accidents deguts a l’ús de maquinària especifica de l’obra.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys deguts al sobreesforç dels operaris.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància nul·la.

 Danys relacionats amb l’ambient de pols de l’obra. Inclouen; molèsties respiratòries,

molèsties oculars etc.

Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància nul·la.

 Accidents deguts a caigudes dels operaris al mateix/diferent nivell.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a caigudes d’eines al mateix/diferent nivell.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a trencaments d’encofrat.
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Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància baixa. 

 Contactes amb el formigó.

Danys baixos, probabilitat infreqüent, rellevància nul·la.

 Soroll ambiental.

Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Vibracions.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància mitja alta.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 La circulació dels camions formigonera es farà per les zones delimitades.

 Es prendran mesures preventives tals com la supervisió d’un capatàs i topalls en el

moment de l’abocament de formigó per evitar bolcaments.

 Tal com s’ha especificat en l’apartat de moviments de terres es prendrà una distància

seguretat mínima d’1m respecte les excavacions on no podran apropar-se els camions.

 Els operaris no podran situar-se al darrera dels camions formigonera quan aquests

retrocedeixin.

 Abans d’abocar el formigó s’haurà d’eliminar totes les restes de fustes, rodons i

filferros que no siguin útils.

 S’establiran passeres provisionals per el desplaçament dels operaris pel damunt de la

ferralla. es podran utilitzar a tal efecte taulons de 40cm d’ample.

 Pel vibrat del formigó des de posicions superiors a la qual es formigona, s’establiran

plataformes de treball, disposades perpendicularment a l’eix de la rasa o de la sabata.

 Sempre i quan sigui necessari davant de situacions climatològiques extremes el

responsable podrà aturar l’obra, per evitar perills.

Equips de protecció individual (EPI): 

Tots els treballadors que formin part de l’equip de aferrallat o formigonat de l’obra hauran 

d’anar equipats adequadament amb el següent material: 

 Botes de seguretat.
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 Botes de goma o PVC de seguretat impermeables.

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i

impermeables (si és necessari) i armilla reflectant.

 Guants de seguretat.

 Guants impermeables.

 Casc de seguretat. Per a tots els treballadors que hagin de desplaçar-se per l’obra a

peu en algun moment.

 Ulleres de seguretat.

 Cinturó i canalleres antivibratòries.

 Arnès anticaiguda.

3.2.3 Superestructura. 

Els processos de muntat de la superestructura comprenen; l’hissat del material a la seva 

posició, el soldat de les diferents peces i els acabats.   

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Accidents deguts a l’ús de vehicles.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Accidents deguts a l’ús de maquinària especifica de l’obra.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Accidents deguts a l’hissat de les bigues.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys deguts al sobreesforç dels operaris.

Danys moderats, probabilitat esporàdic, rellevància nul·la.

 Accidents deguts a caigudes a diferents nivells.

Danys greus, probabilitat freqüent, rellevància alta.

 Accidents deguts a caigudes d’objectes al mateix/diferents nivells.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància mitja.
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 Accidents deguts a caigudes o girs descontrolats de càrrega suspesa.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

 Cremades o incendis deguts a la manipulació de les bigues amb el soldador i l’oxitall.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es delimitarà una zona per càrregues, descàrregues i emmagatzematge de les bigues.

Veure plànols.

 En els aplecs es tindrà en compte la resistència de la base on s’assentin.

 Tota persona que condueixi un vehicle haurà de tenir el carnet corresponent a aquest.

 Els vehicles circularan per la zona delimitada a tal efecte.

 Les càrregues suspeses ja siguin bigues o biguetes no es suspendran per damunt dels

operaris.

 El transport aeri de les bigues amb grua es faran subjectant aquestes per ambdós

extrems amb eslingues. Sempre en horitzontal, queda totalment prohibit el transport

de bigues en vertical.

 No es bolcaran els elements estructurals sinó que es dipositaran.

 La col·locació de les bigues es realitzarà amb un equip de tres operaris mínim, 2

d’aquests guiaran la peça mitjançant cordes, i les correccions d’aplomat les realitzarà

un tercer operari. Tot això amb l’ajuda d’un gruista experimentat.

 Les àrees susceptibles a caigudes d’objectes es senyalitzaran degudament.

 Sempre que es pugui s’evitaran treballs simultanis en la mateixa vertical. En el cas de

que es produeixi la situació els operaris han d’estar-ne advertits.

 Per a treballs on es requereixi la situació de l’operari a més de 2m d’alçada s’utilitzarà

arnès d’anticaiguda. A part de les altres condicions que estipula la norma REE MT-3.

 Per l’equip de soldatge s’haurà d’assegurar que la zona, permetent el pas d’aquests

mitjançant passeres temporals.

Equips de protecció individual (EPI): 
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Tots els treballadors que formin part de l’equip de aferrallat o formigonat de l’obra hauran 

d’anar equipats adequadament amb el següent material: 

 Botes de seguretat impermeables (si s’escau).

 Roba adequada a l’ús en obra, s’inclouran; pantalons llargs de tela resistent i

impermeables (si és necessari) i armilla reflectant.

 Jaqueta llarga pels soldadors, per evitar cremades.

 Màscara de soldatge pels soldadors.

 Guants de cuir.

 Casc de seguretat. Per a tots els treballadors que hagin de desplaçar-se per l’obra a

peu en algun moment.

 Ulleres de seguretat.

 Cinturó de seguretat (classes A o C). I arnès anticaigudes en cas de ser necessari.

 Vestits per a temps plujós si s’escau.

3.3 Durant l’ús de la maquinària. 

Seguidament s’explicaran i exposaran els riscos més comuns per a cadascuna de les màquines 

que es té previst usar durant el transcurs de l’obra. Tota maquinària haurà de complir amb les 

normes generals.  

Normes Generals: 

 Cal fer servir maquinària que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de

conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord

amb el que especifica el RD 1215/97.

 Es recomana que la màquina carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus

rotatori o flaix.

 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la

condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en

matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni

Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual

d’instruccions.

 Si la màquina circula per una via pública, cal que el conductor tingui, a més a més, el

carnet de conduir corresponent.
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 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la màquina

responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans

lliures. .

 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la màquina i netejar-ne els retrovisors els

parabrises i els miralls.

 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

descontrolats en la zona dels comandaments.

 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

 S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.

 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara.

 És necessari que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats

en llocs visibles. Cal verificar l’existència d’extintor en la màquina.

3.3.1 Retroexcavadores. 

Les retroexcavadores s’utilitzaran si s’escau en la fase prèvia i durant l’execució de l’obra. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Bolcada.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Danys ocasionats per cops a persones.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Vibracions.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys ocasionats per atropellament.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Electrocució per contacte amb línia elèctrica.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.
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 Caiguda del front d’excavació, amb bolcament de la màquina.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys ocasionats per la pròpia màquina; cops soroll i pols.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Treballs davant situacions adverses.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a caigudes de persones des de la màquina.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

Normes d’ús i manteniment: 

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres

sistemes de distribució, abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina.

 No s’utilitzarà la retroexcavadora carregadora com a mitjà per al transport de

persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.

 És prohibit transportar persones a la pala.

 No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.

 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat

obligatòriament.

 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la

ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir

present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar

el funcionament dels frens.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de

seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3,

5 o 7 m.
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar

per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort

 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús,

i sempre depenent de les característiques del terreny.

 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

senyalista.

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de

disposar d’un senyalista expert que el guiï.

 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs

(col·lisions).

 Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

s’han extret els gasos.

 Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per

tornar a equilibrar la màquina.

 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora

de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el

material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i

que es deixa sobre el camió amb precaució.

 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

 S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.

 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.

 S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.

 S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió

cap a baix.

 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no

impedeixi la visibilitat de

 l’operari.



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic  2013  

Memòria: ANNEX DE SEGURETAT I SALUT 

24 

 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé

tocant a terra.

 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en

pendents.

 Cal evitar que la cullera o la pala se situï per sobre de les persones.

 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

 Per treballar amb la retroexcavadora cal col·locar, en terreny compacte, els

estabilitzadors.

 En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer

servir els equips de protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor

aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.

 S’han d’efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i

la màquina estacionada.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en

 contenidors.

 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de

bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes

d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la

clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense

riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la

bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la retroexcavadora

carregadora caigui a les excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.

 Està prohibit abandonar la retroexcavadora carregadora amb el motor engegat.
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3.3.2 Pala carregadora. 

La pala carregadora s’utilitzarà tant en la fase prèvia de l’obra com durant l’execució 

d’aquesta.  

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Bolcada.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Danys ocasionats per cops a persones.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Vibracions.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys ocasionats per atropellament.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Electrocució per contacte amb línia elèctrica.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Caiguda del front d’excavació, amb bolcament de la màquina.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys ocasionats per la pròpia màquina; cops soroll i pols.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Treballs davant situacions adverses.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a caigudes de persones des de la màquina.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.
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Normes d’ús i manteniment: 

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres

sistemes de distribució, abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

 És prohibida la presència de treballadors i terceres persones en el radi d’acció de la

màquina.  No s’utilitzarà la pala carregadora de cadenes com a mitjà per al transport

de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.

 És prohibit transportar persones a la cullera.

 No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.

 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar).

 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la

ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir

present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar

el funcionament dels frens.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de

seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3,

5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar

per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un

senyalista.

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de

disposar d’un senyalista expert que el guiï.

 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs

(col·lisions).

 Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
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 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

s’han extret els gasos.

 Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per

tornar a equilibrar la màquina.

 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora

de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el

material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i

que es deixa sobre el camió amb precaució.

 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.

 S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.

 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.

 Cal circular amb la pala a uns 40 cm del terra.

 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a mig metre de la vora del

talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.

 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no

impedeixi la visibilitat de l’operari.

 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé

tocant a terra.

 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en

pendents.  Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.

 S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió

cap a baix.

 En operacions de manteniment no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal

utilitzar els equips de protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor

aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.

 Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina

estacionada.

 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i

les juntures amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.
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 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors.

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de

bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar que les rampes d’accés

poden suportar el pes de la pala i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

 S’ha d’estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la

bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la pala carregadora

de cadenes caigui a

 les excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.

 Està prohibit abandonar la pala carregadora de cadenes amb el motor engegat.

3.3.3 Camió dúmper. 

El dúmper s’utilitzarà tant en la fase prèvia de l’obra com durant l’execució d’aquesta. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Bolcada i atrapament degut a aquesta.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Danys ocasionats per cops a persones o a vehicles.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Vibracions.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys ocasionats per atropellament.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Electrocució per contacte amb línia elèctrica.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.
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 Projecció d’objectes.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Caiguda de terres.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Caiguda del front d’excavació, amb bolcament de la màquina.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys ocasionats per la pròpia màquina; cops soroll i pols.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Treballs davant situacions adverses i sobreesforços.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a caigudes de persones des de la màquina.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància mitja.

 Accidents deguts a cops per la mànega.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Accidents deguts a cremades.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància baixa.

Normes d’ús i manteniment: 

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres

sistemes de distribució, abans de començar els treballs.

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina.

 No es pot utilitzar el dúmper com a mitjà per al transport de persones, llevat que el

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.
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 És prohibit transportar persones al bolquet.

 No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.

 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar).

 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la

ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir

present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar

el funcionament dels frens.

 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests

cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar

per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un

senyalista.

 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs

(col·lisions).

 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de

talussos.

 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

els gasos s’han extret.

 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball

 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no

impedeixi la visibilitat de l’operari.

 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.

 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en

pendents.

 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.

 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús,

i sempre depenent de les característiques del terreny.
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 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

 Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca

velocitat i evitant frenades brusques.

 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància

lliure de 70 cm per costat.

 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar

les zones de perill.

 En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de col·locar

un topall.

 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.

 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.

 No es pot circular amb la tremuja aixecada.

 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina.

Si s’ha de fer, cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució.

 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha

d’abandonar el lloc de conducció.

 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer

servir els equips de protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor

aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina

estacionada.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors.

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de

bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes

d’accés poden suportar el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau del

contacte.

 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la

bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar la màquina.
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 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el dúmper caigui a

les excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.

 Està prohibit abandonar el dúmper amb el motor engegat

3.3.4  Camió formigonera. 

El camió formigonera s’utilitzarà íntegrament durant l’execució de l’obra, i no se’n té previst 

l’ús en fases prèvies de l’obra.  

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Bolcada i atrapament degut a aquesta.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys ocasionats per cops a persones o a vehicles.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Vibracions.

Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Danys ocasionats per atropellament.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Cops i atrapaments deguts a la canaleta.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Cops del cubilot de formigó.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Sobreesforç dels operaris i contacte amb el formigó.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància molt baixa.

 Caiguda del camió dins l’excavació.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.
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Nomes d’ús i manteniment: 

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina.

 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones,

llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.

 No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.

 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat

obligatòriament.

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir

present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar

el funcionament dels frens.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de

seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3,

5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar

per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb

l’ajuda d’un senyalista.

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha

d’estar ajudat d’un senyalista expert que el guiï.

 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs

(col·lisions).

 S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de la

vora de talussos.

 La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions

de treball.
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 La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per

aquesta finalitat.

 En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de

limitació d’altura.

 Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.

 El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una

velocitat adequada a l’entorn.

 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor

aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la

màquina estacionada.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors.

 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la

bateria, la cabina i el compartiment del motor.

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió

formigonera caigui a les excavacions o a l’aigua.

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.

 Està prohibit abandonar el camió formigonera amb el motor engegat.

3.3.5  Vibrador 

El vibrador s’utilitzarà íntegrament durant l’execució de l’obra, i no se’n té previst l’ús en fases 

prèvies de l’obra.  

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Descàrregues elèctriques.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.
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 Caigudes en altura.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Contacte amb el formigó, degut a esquitxades d’aquest.

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància alta.

 Vibracions

Danys moderats, probabilitat freqüent, rellevància alta.

Normes d’ús i manteniment: 

 La mànega d’alimentació haurà d’estar protegida, des del quadre elèctric fins a la zona

d’ús, de manera que si discorre per zones de pas no s’avariï ni ocasioni perill.

 Les operacions de vibrat es faran en posició estable, evitant així caigudes dels operaris.

 Les proteccions a l’hora d’utilitzar la màquina de vibrat seran les indicades en el punt

de fonamentació.

 Específicament els operaris que utilitzin aquesta màquina hauran de dur ulleres de

seguretat i cinturó antivibració.

3.3.6 Grues autopropulsades o autotransportades. 

Les grues s’utilitzarà íntegrament durant l’execució de l’obra, i no se’n té previst l’ús en fases 

prèvies de l’obra.  

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Caiguda de persones a diferent nivell.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Caiguda d’objectes degut a desplom, manipulació o desenganxament.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Cops contra objectes mòbils i immòbils.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Atrapaments per bolcament.
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Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa. 

 Atrapaments entre objectes a col·locar.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Cremades.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància molt baixa.

 Contactes elèctrics.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Sobreesforç dels operaris i contacte amb el formigó.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància molt baixa.

 Danys deguts a explosions/incendis:

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys deguts a sorolls i vibracions:

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Danys deguts a caiguda de llamps a la grúa:

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

Precaucions bàsiques per aquesta maquinària: 

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina.

 No es pot utilitzar la grua autopropulsada o autotransportada com a mitjà per al

transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb

aquest fi.

 No es pot pujar ni baixar amb la grua autopropulsada en moviment.

 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat

obligatòriament. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
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 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir

present que les condicions del terreny poden haver canviat.

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de

seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de

3, 5 o 7 m.

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar

per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

 Cal realitzar les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si cal, amb

l’ajuda d’una persona que senyalitzi.

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de

disposar d’un senyalista expert que el guiï.

 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball.

 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs

(col·lisions).

 S’han d’evitar desplaçaments de la grua autopropulsada en zones a menys de 2 m de

la vora de talussos.

 Cal comprovar l’existència de les plaques informatives instal·lades en un lloc visible.

 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les

eslingues estan ben col·locades.

 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i

d’esforç.

 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.

 En cap cas un operari no pot pujar a la càrrega.

 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.

 Cal comprovar la col·locació correcta dels mecanismes estabilitzadors abans d’entrar

en servei la grua.

 S’han de fer les operacions de càrrega i descàrrega amb el suport d’operaris

especialitzats.

 Si s’ha de recolzar sobre terrenys tous, cal disposar de taulons per fer-los servir com a

plataformes.
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 És prohibit transportar càrregues per sobre el personal.

 Cal mantenir, sempre que sigui possible, la càrrega a la vista.

 És prohibit arrossegar les càrregues.

 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal

utilitzar els equips de protecció adequats.

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor

aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.

 Cal efectuar les tasques de reparació de la grua autopropulsada amb el motor aturat i

la màquina estacionada.

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors.

 S’ha d’estacionar la grua autopropulsada en zones adequades, de terreny pla i ferm,

sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores

de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de

la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
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3.4 Durant l’ús d’elements auxiliars. 

Els elements auxiliars que s’utilitzaran tant en fases prèvies com en l’execució de l’obra són 

escales de mà i bastides.  

3.4.1 Escales de mà. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Caiguda de persones a diferent nivell.

Danys greus, probabilitat esporàdica, rellevància mitja.

 Caiguda d’objectes a diferent nivell.

Danys greus, probabilitat esporàdic, rellevància mitja.

 Lliscament de la base.

Danys greus, probabilitat esporàdic, rellevància mitja.

 Trencament d’algun esglaó.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Cops en el transport o ús de l’escala.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància molt baixa.

Mesures preventives: 

 Revisions periòdiques de l’estat de les escales.

 Les escales disposaran de sabates antilliscants tant superiors com inferiors.

 La zona de recolzament ha de ser el màxim d’horitzontal.

 El transport es realitzarà amb l’extrem davanter elevat en tractar-se d’una escala

petita o bé entre dues persones i en horitzontal en tractar-se d’una de gran.

 De manera aproximada la separació de l’escala ha de ser de 1/4 de la distància entre

suports. Essent aquesta distància no superior a 5m.

 L’extrem de l’escala ha de sobresortir 1,0m del nivell superior on es vol accedir.

 L’ús de l’escala ha de ser l’adequat, l’ascens i el descens es faran mirant els esglaons i

subjectant-se en aquests i no en els muntants. També queda prohibit l’ascens o el

descens de més d’una persona a la vegada.



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic  2013  

Memòria: ANNEX DE SEGURETAT I SALUT 

40 

3.4.2 Bastides. 

Els riscos als quals els treballadors estan exposats són: 

 Caiguda de persones a diferent nivell.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Caiguda de persones a mateix nivell.

Danys moderats, probabilitat infreqüent, rellevància nul·la.

 Caiguda d’objectes a diferent nivell.

Danys greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Danys deguts a aixafaments per caigudes de grans elements.

Danys molt greus, probabilitat infreqüent, rellevància baixa.

 Cops o atrapament durant el muntatge.

Danys moderats, probabilitat esporàdica, rellevància molt baixa.

Mesures preventives: 

 Es disposarà d’un projecte de bastides inclòs en l’apartat de seguretat, on hi constin

totes les instruccions pel muntatge d’aquestes.

 Es mirarà de fer el muntatge en condicions climatològiques favorables.

 Les bastides hauran d’estar degudament recolzades al terra. Si és necessari amb una

regularització del terreny i amb reforç d’aquest mitjançant taulons. L’ancoratge

d’aquestes amb el terra serà l’adequat.

 Està prohibit començar un nou nivell sense haver disposat tots elements d’estabilitat

en el nivell inferior.

 Les barres, mòduls tubulars i taulers s’hissaran amb eslingues normalitzades.

 Les plataformes de treball tindran com a mínim una amplada de 0,6m.

 Per accedir a les plataformes de treball es farà a través de la pròpia estructura del

cindri amb escales prefabricades.

 Les bastides utilitzades hauran de ser homologades i en perfecte estat.

 En els moments en que es munti o es desmunti la bastida s’haurà de fixar una zona de

seguretat on sols hi puguin entrar els operaris destinats a tal efecte.
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4 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR: 

Donades la característiques i la dimensió de l’obra, i basat en el compliment de la normativa de 

‘Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres’ contingudes en 

l’apartat 15 de l’Annex IV (part A) del real decret 1627/97. Les instal·lacions de les quals ha de 

constar l’obra són:  

4.1 Vestuaris. 

Tipus caseta prefabricada, de dimensions 3 x 5m, permetent l’ús simultani de fins a 10 

treballadors en les pitjors condicions disposant cadascun d’ells de 1,5m2. Hauran d’incloure 

bancs i seients suficients a més d’armariets dotats amb clau, per guardar-hi roba, calçat i 

d’altres efectes propis de cada treballador. L’obra no es farà responsable de possibles pèrdues 

o robatoris dels objectes disposats als armariets.

4.2 Lavabos. 

Els lavabos seran de tipus caseta prefabricada i han de constar com a mínim de: 

 Una dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l’obra.

 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció.

 1 lavabo per a cada vàter.

 1 urinari per a cada 25 homes o fracció.

 1 eixugamans de tipus elèctric o tipus cel·lulosa per a cada lavabo.

 1 sabonera dosificadora per a cada lavabo.

 1 recipient per recollida de deixalles a cada lavabo.

 1 porta-rotllos de paper higiènic a cada vàter.

4.3 Menjadors 

Els menjadors seran de caràcter temporal com els vestuaris i els lavabos, tipus caseta 

prefabricada, per una comoditat mínima pels treballadors s’haurà de considerar una superfície 

útil per a cada treballador de 1,5 a 2 m2. 

Serà obligatori l’equipament de seients o bancs per a tots els treballadors, d’una aixeta i pica 

per a cada 10 comensals, d’un microones per cada 10 comensals i d’un recipient per llençar les 

deixalles i residus orgànics generats en l’àpat 
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5 ALTRES INSTAL·LACIONS: 

Les instal·lacions que s’especificaran en aquest apartat són aquelles que no formin part de les 

d’higiene i benestar, i siguin directament necessàries per a l’obra. Aquestes seran els tallers i el 

magatzems.  

5.1 Tallers. 

Els tallers necessaris en l’obra seran el d’aferrallat pel muntatge de les armadures tant de la 

cimentació com del mur. La ubicació d’aquests haurà de permetre una bona comunicació amb 

tots els punts de l’obra on s’hagin de disposar les armadures. 

Generalment els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes, (essent 

descomptats els espais ocupats per la maquinària , les instal·lacions i el material): 3m d’altura 

de pis a sostre, 2m2 de superfície i 10m3 de volum per treballador. Estant les instal·lacions 

provisionals situades a un mínim de 1,9m d’alçada. 

Per tal de treballar eficaçment i reduir al màxim els riscos dins del taller, la circulació de 

personal i materials serà de forma ordenada, els materials seran degudament senyalitzats i es 

disposarà d’una amplada mínima d’1m de zona de pas pel personal sense càrrega. En zones de 

pas la separació entre màquines i/o equips (contant la mínima entre aquests) mai no serà 

inferior a 0,80m. Pel que fa a equips que irradiïn calor, hauran d’estar apantallats i hauran de 

disposar de mitjans portàtils d’extinció adequats. Respecte aquests es mantindrà una distància 

de seguretat de 5m en la qual no es podrà accedir si no és pel manteniment o ús d’aquests.    

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació amb maquinària i equips, haurà de 

ser de 200 lux. I la il·luminació d’emergència haurà d’ésser capaç de mantenir una intensitat de 

5lux durant un mínim d’1h. La font d’energia de la il·luminació d’emergència haurà de ser 

diferent de la de la llum convencional. 

Sols es permetrà el pas a els tallers al personal adscrit a cadascun d’ells destinat a treballar-hi. 

Haurà de restar expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi de manipulació de càrregues suspeses, així com de la zona de màquines i equips. 

Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2m sobre el nivell de la 

plataforma inferior hauran de constar d’una barana reglamentària d’1m d’altura.   

Per tal d’evitar atrapaments tots els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les 

zones de treball o de pas. En el cas de no disposar d’apantallament es disposarà de la 

senyalització pertinent. 

La instal·lació elèctrica haurà de complir amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió.  

Tota maquinària que formi part del taller estarà subjecte a les operacions de manteniment 

preventiu que indiqui la instrucció del fabricant o importador.  
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Les emanacions de pols, fibres, gasos, vapors o boires disposaran d’extracció localitzada, 

sempre que es pugui i sigui necessari s’evitarà la seva difusió directe a l’atmosfera. En els 

tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, com a mínim. de 

30 a 50m3, llevat que s’efectuï una renovació total de l’aire de com a mínim 10 cops per hora.  

5.2 Magatzems i zones d’apilament. 

En la present obra es disposarà de zones d’emmagatzematge ja sigui d’armadures, de bigues o 

dels material d’acabat. Tals materials hauran de ser compresos entre els valors màxims i 

mínims, segons una adequada planificació que impedeixin el sobre apilament o la manca del 

material necessari. Ja que podria ser causa d’accident o enrederir l’obra en cada cas 

respectivament.  

Els mitjans auxiliars d’utilitat preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilat, hauran estat previstos en la planificació dels treballs, 

minimitzant així els riscos susceptibles a patir.  

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

Tot el personal que interfereixi amb els material apilats o emmagatzemats en l’obra (tant propi 

com subcontractat) haurà rebut la formació adequada a tal efecte. De forma similar tot el 

personal que hagi de manipular el material apilat mitjançant maquinària, hauran de disposar 

d’una formació qualificada per tal de realitzar tot el conjunt de maniobres i comeses amb tota 

la seguretat possible.   
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6 TRACTAMENT DE RESIDUS: 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.  

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, 

finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, s’avisarà immediatament al responsable de l’obra, ja sigui el capatàs o 

l’encarregat en aquell moment. Ja que és possible 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. 
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7 TRACTAMENT DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES: 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. L’assessoria 

d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 

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. 

7.1 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.

 Soroll.

 Radiacions.

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

 Gasos liquats del petroli.

 Baixos nivells d’oxigen respirable.

 Animals.

7.2 Delimitació i condicionament de les 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: 

 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.

 Nom comú, si és el cas.
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 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

preparat perillós.

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

 El número CEE, si en té.

 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. 

7.2.1 Comburents, extremadament comburents i fàcilment inflamables. 

 Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència

de comburents i la prohibició de fumar.

 Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

 El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona

d’apilament.

7.2.2 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens i mutagènics/ corrosius, irritants i sensibilitzant. 

 Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

 Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

 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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APARTAT 2: PLEC DE CONDICIONS 

1 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE. 

Aquest apartat recull el conjunt de normatives d’obligatori compliment aplicades en projecte. 

1.1 Normativa general: 

 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 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.
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O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 

de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 



 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de

riscos laborals.  

BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció.

R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 

d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de

càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

R.D.487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles

de visualització.  

R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 

O. de22 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 de24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 

de juny. BOE 17 de juny de2000. 
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 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 de1997. 

 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

enles 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. 1627/1997de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004

pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

BOE de 31 de gener de 2004. 

 Reial Decret 2177/2004,

de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 

treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005,

de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 

derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

1.2 Normativa de condicions ambientals: 

 Il·luminació en els Centres de Treball.

O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el

treball.  

R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març,

sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 

exposició al soroll. 
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1.3 Normativa d’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). 

1.4 Normativa d’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 Electrotècnic per a Baixa Tensió.

R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries

1.5 Normativa d’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 denovembre. 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. 
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 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics.

O. 23 de setembre de 1987. BOE 6d’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 de2003. 

 ITC -MIE -MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

1.6 Normativa 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,
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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. 

1.7 Normativa de senyalització i altres. 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

 Quadre de Malalties Professionals.

R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 



 Convenis Col·lectius
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2. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en  el corresponent 

Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir  les  atribucions i obligacions dels 

agents que  intervenen  en  matèria  de  Seguretat i Salut,  així  com  les condicions  que  han 

de complir les mesures preventives,  les  proteccions individuals  i col·lectives de  la construcció 

de  Passarel·la sobre el riu Gurri a la ciutat de Vic.   

Amb  finalitat  d'evitar  qualsevol accident  o  malaltia  professional,  que   poden  ocasionar-se 

durant   el  transcurs  de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 

manteniment de l'estructura construïda. 

2.1 Disposicions facultatives. 

2.1.1 Definició atribucions i obligacions dels agents de l’edificació. 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació  són les 

regulades en els seus aspectes generals per  la  Llei 38/99,  d'Ordenació  de l'Edificació (L.O.E.). 

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de  l'obra davant dels riscos derivats 

de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes per   la   Llei 

31/95   de   Prevenció   de   Riscos   Laborals   i   el   Reial   Decret   1627/97  "Disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció". 

2.1.2 El Promotor. 

És la  persona física o jurídica,  pública  o privada,  que   individual  o  col·lectivament decideix, 

impulsa,   programa  i   finança   amb   recursos  propis   o  aliens,   les   obres d'edificació  per  a  

si  o per  a  la  seva posterior  alienació,  lliurament  o cessió  a  tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat  de  contractar als tècnics redactors del preceptiu  Estudi  de Seguretat i 

Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que  als tècnics coordinadors en  la matèria en  la fase 

que  correspongui, tot això segons l'establert en  el RD. 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut  en  les  obres  de 

construcció,  facilitant  còpies  a  les  empreses  contractistes, subcontractistes o treballadors 

autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la  presentació  de  cada Pla  de  

Seguretat i  Salut  prèviament  al  començament de  les obres. 

El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan  realitzi la totalitat o determinades 

parts de  l'obra  amb  mitjans  humans i  recursos propis,  o en  el  cas de contractar 

directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la 

mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial Decret  1627/97. 
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2.1.3 El Projectista. 

És l'agent que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa  tècnica  i urbanística 

corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en  consideració en  les fases de  concepció, estudi i  elaboració del projecte bàsic i 

d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 

d'acord amb  la legislació vigent. 

2.1.4 El Contractista i Subcontractista. 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/97: 

Contractista é la persona física o jurídica  que  assumeix  contractualment  davant el Promotor, 

amb  mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de 

les obres, amb  subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts  o instal·lacions 

de l'obra, amb  subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El  Contractista  comunicarà  a  l'autoritat  laboral  competent  l'obertura  del  centre  de treball 

en  la  qual  inclourà  el  Pla  de  Seguretat i Salut al que  es refereix  l'article  7 del R.D.1627/97, 

de 24 d'octubre. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin  els  preceptes en matèria de 

Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  Seguretat i Salut  que estableix  la  legislació  vigent, redactant 

el  corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de  

l'establert en  l'Estudi  Bàsic  de  Seguretat i  Salut,  disposant  de  tots els mitjans necessaris i 

dotant  al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les  ordres efectuades  pel 

Coordinador  de  Seguretat i  Salut  en  la  fase  d'execució  de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 

activitats  dels  treballadors  al  seu càrrec i,  si  s'escau, rellevant  del  seu lloc  a  tots aquells 

que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de  seguretat personals o generals, per no 

estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al Coordinador de Seguretat i Salut a l'obra, on s'acrediti 

l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 

procediments i recursos materials i humans disponibles, amb  la finalitat de garantir una 

adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre   les  responsabilitats i  obligacions  del  contractista  i  dels  subcontractistes  en matèria 

de  seguretat i salut, cal destacar les  contingudes  a  l'article  11  "Obligacions dels 

contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/97. 
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Aplicar  els  principis  de  l'acció  preventiva  que  es recullen  a  l'article  15  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en  matèria de prevenció de  riscos laborals, tenint en  compte, si s'escau, 

les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals i les disposicions mínimes establertes a l'annex IV del R.D. 

1627/97, durant  l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar  les   instruccions   adequades  i  precises als  treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que  s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre  les indicacions i consignes del Coordinador en  Matèria de  Seguretat i Salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant  l'execució de l'obra. 

Respondran de  la  correcta execució  de  les mesures preventives fixades en  el  pla  de 

seguretat i salut pel que  fa a les obligacions que  els corresponguin a ells directament o, si 

s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 

Respondran solidàriament  de  les  conseqüències  que  es derivin  de  l'incompliment  de les 

mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

Les responsabilitats dels coordinadors,  de la  Direcció  facultativa  i  del  Promotor, no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

2.1.5 La direcció facultativa. 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret  1627/97, s'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de  la direcció del 

control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció Facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap  cas de les 

atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 

2.1.6 El Coordinador de Seguretat i Salut en projecte. 

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant  la fase del projecte 

d'execució,  l'aplicació  dels  principis  i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i 

salut. 
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2.1.7 El Coordinador de Seguretat i Salut en execució. 

El Coordinador de  Seguretat i Salut durant  l'execució de  l'obra, és el tècnic competent 

designat pel Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats contingudes en  la Guia Tècnica sobre el R.D. 1627/97, 

de 24 d'octubre, les funcions del qual consisteixen en: 

Coordinar   l'aplicació   dels   principis   generals   de   prevenció   i   de   seguretat, prenent les 

decisions tècniques i d'organització, amb  la finalitat de planificar les diferents tasques o fases 

de  treball que  es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada 

requerida per a l'execució de les mateixes. 

Coordinar les activitats de  l'obra per  garantir que  els contractistes i, si s'escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de  manera coherent i responsable els 

principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

Aprovar  el  pla  de  seguretat i  salut  elaborat  pel  Contractista  i,  si  s'escau, les modificacions 

introduïdes en el mateix. 

Organitzar   la   coordinació   d'activitats   empresarials   prevista   en   la   Llei   de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

Coordinar les accions i funcions de  control de  l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

Adoptar   les  mesures necessàries  perquè només  les  persones autoritzades puguin  accedir  a 

l'obra. La Direcció  Facultativa  assumirà  aquesta funció quan no fos necessària la designació 

d’un coordinador.  

2.1.8 Treballadors autònoms. 

Són  les persones físiques diferents del Contractista i Subcontractista, que  realitzen de forma  

personal i directa una  activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball  i  que 

assumeixen  contractualment  davant  el  Promotor,  el  Contractista  o  el Subcontractista,  el  

compromís  de   realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de l'obra. 

Quan  el  treballador  autònom  empri  en  l'obra  a treballadors  per  compte aliè,  tindrà  la 

consideració de Contractista o Subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
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2.1.9 Treballadors per compte aliè. 

Els  contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els  treballadors rebin una 

informació adequada de  totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat 

i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de 

conformitat amb  el que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Contractista facilitarà als representants dels treballadors en  el centre de  treball una còpia 

del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 

2.1.10 Fabricants i subministradors d’equips de protecció i materials de construcció. 

Els fabricants, importadors i subministradors de  maquinària, equips, productes i eines de  

treball,   hauran  de   subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització  pels 

treballadors,  les  mesures  preventives  addicionals  que   s'hagin de prendre  i   els  riscos 

laborals  que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 

2.1.11 Recursos preventius. 

Amb la  finalitat  d'exercir  les  labors  de  recurs preventiu,  segons l'establert  en  la  Llei 

31/95,  Llei 54/03  i Reial Decret  604/06,  l'empresari designarà per  a l'obra els recursos 

preventius, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de  donar  les instruccions 

necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 

d'observar un  deficient compliment de  les mateixes o  una  absència, insuficiència o falta 

d'adequació de  les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 

necessàries per  a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i 

Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En  el  Pla  de  Seguretat i  Salut  s'especificaran  els  casos en  què  la  presència  dels recursos 

preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 

designades per  a tal fi, concretant les tasques en  les quals inicialment es preveu necessària la 

seva presència. 
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2.2 Formació en seguretat. 

Amb la  finalitat  de  que  tot  el  personal  que  accedeixi  a  l'obra  disposi  de  la  suficient 

formació en  les matèries preventives de  seguretat i salut, l'empresa realitzadors de l’obra, 

s'encarregarà de la   seva  formació   per   a  l'adequada  prevenció  de   riscos  i   el  correcte ús 

de   les proteccions col·lectives i individuals.  

La formació haurà de ser realitzada a tots els nivells  de l'empresa,  des dels  directius  fins  als 

treballadors  no  qualificats,  incloent  als  tècnics, encarregats, especialistes i operadors de 

màquines. 

2.3 Reconeixement mèdics. 

La  vigilància  de  l'estat  de  salut  dels  treballadors  quedarà garantida  per  l'empresa 

contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la 

legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan  la realització dels reconeixements sigui 

imprescindible per  avaluar els efectes de  les condicions de  treball sobre la seva salut,  o  per 

verificar  que  el  seu estat de  salut  no  constitueix  un  perill  per  a  altres persones o per al 

mateix treballador. 

Per tots els treballadors que formin part de l’obra se’ls proporcionarà l’oportunitat de 

realitzar-se almenys un reconeixement voluntari.  

2.4 Salut en l’obra. 

El present apartat estipula les instal·lacions de les quals ha de constar l’obra i les accions a 

seguir en cas d’accident. (Per a més detall veure MITJANS AUXILIAR de la memòria).  

2.4.1 Primers auxilis. 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en   cas 

d'accident,  amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de 

l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una  farmaciola perfectament 

equipada amb  material sanitari destinat a primers auxilis. 

El Contractista instal·larà rètols amb  caràcters llegibles fins a una  distància de 2 m, en el qual 

se subministri als treballadors i participants en  l'obra la informació suficient per establir ràpid 

contacte amb  el centre assistencial més proper. 
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2.4.2 Procediment en cas d’accident. 

En  cas d'accident de caràcter greu es prendran solament les mesures indispensables  fins  que 

arribi l'assistència mèdica. En cap cas se’l mourà,  excepte quan  sigui imprescindible per a la 

seva integritat. Un cop arribada l’assistència mèdica l’accidentat podrà ésser traslladat amb  

rapidesa i sense risc. 

En obra es comprovaran els seus  signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), 

se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura 

corporal. 

No se li subministrarà  aigua,  begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 

pressionaran les ferides amb  gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 

reglamentari. 

2.5 Documentació d’obra. 

Abans de l’inici de l’execució de l’obra s’haurà de disposar dels següents documents: 

2.5.1 Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 

És el  document elaborat pel  tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les 

normes de  seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació  dels riscos 

laborals i indicant les mesures tècniques necessàries per a evitar-los. Inclou també les 

previsions i les informacions útils per  efectuar en  el seu moment, en les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

2.5.2 Pla de Seguretat i Salut. 

Aplicant  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  cada Contractista  elaborarà  el corresponent pla 

de  seguretat  i  salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució 

de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que  el Contractista proposi amb  la corresponent  justificació  tècnica,  que  no  

podran implicar  disminució  dels  nivells  de protecció prevists en l’estudi bàsic. 

El  Coordinador  de  Seguretat i  Salut  durant   l'execució  de  l'obra  aprovarà el  pla  de 

seguretat i salut abans de l'inici de la mateixa. Aquest podrà  ser modificat  pel  Contractista  

en  funció  del  procés d'execució  de   l'obra,  de   l'evolució  dels  treballs  i   de   les  possibles  

incidències  o modificacions  que  puguin  sorgir  durant   el  desenvolupament  de  la  mateixa,  

sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
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Els  qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones o  òrgans amb 

responsabilitats en  matèria de  prevenció de  les empreses intervinents en  la mateixa i els 

representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els 

suggeriments i alternatives que  estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut 

estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 

2.5.3 Acta d’aprovació del pla. 

El  pla  de  seguretat i  salut  elaborat  pel  Contractista  serà aprovat pel  Coordinador  de 

Seguretat  i   Salut  durant   l'execució  de   l'obra,  per   la  Direcció  Facultativa  o  per 

l'Administració en  el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un  acta  d'aprovació com   a 

document  acreditatiu   d'aquesta  operació,   visat   pel   Col·legi   Professional corresponent. 

2.5.4 Avís previ. 

El Promotor efectuarà un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament dels 

treballs. 

L'avís  contindrà la data, adreça de l'obra, Promotor, Projectista,  tipus  d'obra, Coordinador  de 

Seguretat i Salut, data d'inici, durada prevista, nombre màxim  de treballadors   en   obra, 

nombre previst i dades d'identificació dels contractistes, subcontractistes i autònoms. L'avís 

s'haurà d'exposar a l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que  s'incorporin a l'obra 

un Coordinador de Seguretat i Salut o contractistes no identificats, en l'avís inicialment remès 

a l'autoritat laboral. 

2.5.5 Comunicació d’obertura de centre de treball. 

A l'inici  de  l'obra,  el  Contractista  presentarà la  comunicació  d'obertura  a  l'autoritat 

laboral, en un termini màxim de 30 dies. 

La comunicació contindrà les dades de  l'empresa, del centre de  treball i de  producció i/o 

emmagatzematge del centre de treball. Haurà  d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

2.5.6 Llibre d’incidències. 

Amb  finalitats  de  control  i seguiment  del  pla  de seguretat i salut, a cada centre de treball 

existirà  un  llibre  d'incidències  que constarà de fulles  per duplicat, habilitat  a aquest efecte. 
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Serà facilitat  pel  col·legi  professional  que  visi  l'acta  d'aprovació  del  pla  o l'oficina  de 

supervisió de  projectes o  òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions 

públiques. 

El  llibre  d'incidències  s'haurà de  mantenir  sempre a l'obra,  en  poder  del  Coordinador de 

Seguretat i Salut durant  l'execució de  l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra,  els  

contractistes i  subcontractistes  i  els treballadors  autònoms, així  com  les persones o  òrgans  

amb  responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  en  les  empreses intervinents  en  l'obra,  els  

representants dels treballadors  i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de  seguretat  

i  salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions 

en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, haurà de notificar al 

Contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest, sobre les anotacions 

efectuades en el llibre d’incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol  incompliment dels advertiments  o observacions 

anteriors,  es remetrà una  còpia  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat Social en el termini de 

vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova 

observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 

2.5.7 Llibre d’ordres. 

L’obra constarà d’un llibre d’ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà 

les incidències, ordres  i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang  d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra 

i, en conseqüència, seran respectades pel Contractista de l'obra. 

2.5.8 Llibre de visites. 

El  llibre de  visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció  de Treball i 

Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per 

habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. 

En cas de  pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit 

els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant  5 anys, comptats 

des de l'última diligència. 
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2.5.9 Llibre de subcontractació. 

El Contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment 

en  l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels  treballs, totes i cadascuna 

de les subcontractacions realitzades en una determinada obra  amb empreses subcontractistes 

i treballadors autònoms. 

El llibre de  subcontractació complirà les prescripcions contingudes en  el Reial Decret 

1109/2007, de  24  d'agost, pel  qual  es desenvolupa  la  Llei  32/2006 de  18  d'octubre, 

reguladora de  la subcontractació en  el Sector de  la Construcció, en  particular l'article 15 

‘Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al Llibre de 

Subcontractació’. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor,  la  Direcció  Facultativa,  el Coordinador 

de Seguretat i Salut en  fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms 

intervinents en  l'obra, els tècnics de  prevenció, els delegats de prevenció,  l'autoritat  laboral 

i els representants dels treballadors  de   les  diferents empreses que intervinguin en l'execució 

de l'obra. 

2.6 Disposicions econòmiques. 

Les disposicions econòmiques defineixen el marc de relacions econòmiques per a l’abonament 

i recepció de l’obra, aquest és fixat en el plec de condicions del projecte o en el corresponent 

contracte d’obra entre el Promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts 

següents: 

 Fiances dels preus.

 Preu  bàsic.

 Preu  unitari.

 Pressupost d'Execució Material

(PEM).

 Preus contradictoris.

 Reclamació d'augment de preus.

 Formes tradicionals d'amidar els

preus.

 De la revisió dels preus contractats.

 Aplec de materials.

 Obres per administració.

 Valoració i abonament dels

treballs.

 Indemnitzacions mútues.

 Retencions en concepte de

garantia.

 Terminis d'execució i pla d'obra.

 Liquidació econòmica de les obres.

 Liquidació final de l'obra.
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APARTAT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE 

PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT. 

En el present apartat s’especificaran les condicions tècniques particulars de tots elements 

indispensables per a complir amb la normativa de seguretat i salut. 

1 MATERIALS BÀSICS D’ENCOFRATS I APUNTALAMENTS. 

1.1 Definició i característiques dels elements.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

 Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2

 Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2

 En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2

 En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

 Llargària nominal: + 50 mm, -25 mm

 Amplària nominal: ± 2 mm

1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

1.3 Unitat i criteris d’amidament. 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

1.4 Normativa de compliment obligatori. 

No es contempla normativa de compliment obligatori. S’hauran de seguir les directrius 

anomenades anteriorment. 

2 MATERIALS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

2.1 Definició i característiques dels elements.  

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 

que puguin 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 per contactes

elèctrics.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 

cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física 

de l’EPI. La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 

control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i 

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 

condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència 

de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 

motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 

innecessàries. 

 PROTECCIONS DEL CAP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 

orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 

complir els següents requisits: 

 Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica

d'ulls i oïdes.

 Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge

d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una

barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides

dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre

ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis

de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent

similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment

 Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la

lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes.

 Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions

calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir

de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense

perforar-se.

 S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no

se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del

material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de
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fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no 

estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats. 

 Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per

altres, totalment nous.

 PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

 Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a

l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva

resistència i eficàcia.

 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos

d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per

a una millor ventilació.

 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de

protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de

policarbonat o acetat transparent.

 Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.

 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

 Pantalla abatible amb arnès propi.

 Pantalla abatible subjectada al casc de protecció.

 Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles.

 Pantalles sostingudes amb la mà.
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 PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. Hauran de complir els nivells 

d’aïllament acústic mínims preestablerts per normativa. I podran ser de dos tipus: taps per les 

orelles o cascs insonoritzants. 

 PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

 Seran de tipus i utilització apropiat al risc.

 S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.

 Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.

 Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de

neoprè per evitar la irritació de l’epidermis.

 En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin
l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu
portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.

 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, 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, 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:

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 

movimentsde terres i realització d'estructures i enderroc. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 

acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 

introducció de partícules incandescents. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 

materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

 PROTECCIONS DEL COS:

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

 Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat

apropiada, sense reblons i amb costures cosides.

 Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el

més reduïda possible.

 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda

lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.

 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar

subjectes mitjançant reblons.

 La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm.

 La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.

 PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 

les següents característiques: 
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 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

 Facilitat d’aireació.

 ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques: 

 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

 Facilitat d’aireació.

 Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 

amb les següents dades: 

 Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant

autoritzat.

 Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.

 Designació de la talla.

 Número de la norma EN específica.

 Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 
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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.

2.3 Unitat i criteris d’amidament. 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

2.4 Normativa de compliment obligatori. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de

protección individual.

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección

individual.

3  MATERIALS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA, SENYALITZACIONS. 

3.1 Definició i característiques dels elements.  

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, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 

gesticular, segons procedeixi. 
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CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 

seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 

persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, es pot classificar 

de la següent forma: 

 Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de

provocar un perill.

 Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.

 Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.

 Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.

 Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les

anteriors.

 Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica,

de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la

visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.

 Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que

facilita informacions complementàries.

 Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació

amb la seguretat i salut en el treball.

 Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície

lluminosa.

3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.  

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 DGT. 
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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. 

3.3 Unitat i criteris d’amidament. 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

3.4 Normativa de compliment obligatori. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

 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, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias

peligrosas.

 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-

IC.

 Señalización de Obras.

 Safety colours and safety signs.

 UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

 Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

 UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.

 UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instal·lacions

industriales Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
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 UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombremàquina,

el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositives indicadores y

actuadores.

 UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.

Parte 1: Requisitos generales.

4  EQUIPAMENTS FIXOS DE SEGURETAT I SALUT. 

4.1 Definició i característiques dels elements.  

Els locals destinats a  instal·lacions provisionals de salut  i confort tindran una temperatura, 

il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels 

terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb 

colors clars i amb  material que permeti la neteja amb  desinfectants o antisèptics. 

El Contractista mantindrà les instal·lacions en  perfectes condicions sanitàries (neteja diària), 

estaran proveïdes d'aigua corrent  freda  i calenta i dotades dels complements necessaris per a 

higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 

Els equipaments fixos dels quals ha de constar l’obra són: 

 VESTUARIS.

Seran de  fàcil  accés, estaran propers a  l'àrea  de  treball  i  tindran  seients  i  taquilles 

independents sota clau, amb  espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una  superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb 

una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan  no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una  zona  per deixar la roba  i els objectes 

personals sota clau. 

 LABÀVOS I DUTXES:

Estaran  al  costat  dels  vestuaris  i  disposaran  d'instal·lació  d'aigua  freda   i  calenta, situant 

com  a mínim una  quarta part  de  les aixetes en  cabines individuals amb  porta amb 

tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una  alçada mínima de 2,30 m. La dotació 

mínima prevista per als lavabos serà de: 

 1 dutxa  per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada.
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 1 vàter  per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció.

 1 lavabo per cada vàter.

 1 urinari per cada 25 homes o fracció.

 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo.

 1 sabonera dosificadora per cada lavabo.

 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària.

 1 portarotllos amb  paper higiènic per cada vàter.

 VÀTERS:

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se  situaran preferentment en cabines 

de dimensions mínimes 1,2x1,0  m amb  alçada de 2,30  m, sense visibilitat des de l'exterior i 

proveïdes de perxa  i porta  amb  tancament interior. 

Disposaran  de  ventilació  a  l'exterior,  podent no  tenir  sostre sempre que  comuniquin amb 

lavabos o passadissos amb  ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, 

cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent  i en el cas que  no es puguin connectar a la 

xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 

 MENJADOR I CUINA:

Els  locals  destinats  a  menjador  i   cuina  estaran  equipats  amb   taules,  cadires  de material 

rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de 

treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el  cas que  els treballadors  portin  el  seu propi menjar,  disposaran  de  escalfaplats, 

prohibint-se  fora dels  llocs  prevists  la  preparació  del  menjar  mitjançant  foc, brases o 

barbacoes. 

La superfície destinada a la zona  de  menjador i cuina serà com  a mínim de  2 m² per cada 

operari que  utilitzi aquesta instal·lació. 
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4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

 SUBMINISTRAMENT:

Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

 EMMAGATZEMATGE:

Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

4.3 Unitat i criteris d’amidament. 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.4 Normativa de compliment obligatori. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicions

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicions

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTEIFF/1973,

"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA."

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicions

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.



Projecte d’execució d’una passera sobre el riu Gurri a Vic  2013  

Memòria: ANNEX DE SEGURETAT I SALUT 

76 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión.

 REBT 2002 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de

Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.

 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la

indústria de la edificación
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APARTAT 4: PRESSUPOST. 

1.1 Pressupost. 

Consultar amidaments en el document de pressupost per a major informació. 
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1.2 Resum pressupost. 
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