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1. RAÓ D’ÉSSER 
 

El Pla General Metropolità es la eina de l’ordenació urbanística del territori que integra 

l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. El desenvolupament d’aquest Pla General, per 

mitjà dels instruments jurídics urbanístics procedents segons la classe de sòl i l’objectiu pretès, 

correspon a la Corporació Metropolitana i als ajuntaments, en llurs respectives esferes de 

competència. 

En el seu paper ordenador del territori, el PGM estableix un increment de zones verdes en 

l’àrea metropolitana.  A l’Eixample, donat les seves particularitats històriques previstes per 

Cerdà, aquesta necessitat de recuperar les zones verdes es dona amb mes intensitat, 

combinada alhora amb una necessitat d’incrementar l’espai dedicat a altres serveis 

(aparcament, transport, instal·lacions...). 

L’illa delimitada per l’Avinguda de Sarrià i els carrers Urgell i Londres està qualificada pel PGM 

com a “Zona de renovació urbana en transformació a parc urbà”, fet que implica que el solar 

es troba actualment sota us privat, mantenint en servei els usos existents sense deixar-los fora 

d'ordenació, mentre no es porti a terme la transformació prevista. 

Cal remarcar la situació privilegiada d’aquesta illa  en relació al transport, tant privat com 

públic. La proximitat de l’Avinguda Diagonal, la Plaça Francesc Macià i l’Avinguda de Sarrià com 

a punts d’alta fluència de trànsit, l’inici de les línies T1, T2 I T3 de Tram baix, la parada de 

metro d’Hospital Clínic, així com nombroses parades d’autobusos urbans i interurbans fan 

d’aquest indret un punt d’interès en l’àmbit de la mobilitat.  

Es precisament destacable l’elevada presencia d’autobusos interurbans que inicien/finalitzen 

el seu itinerari als voltants d’aquesta illa de casa, concretament unes deu línies permanents 

amb destinacions arreu de Catalunya. Aquest fet converteix aquesta zona en una terminal 

d’autobusos de facto, que ocupa uns 3 trams de carril en diferents de carrers. 

Coneguts aquests factors, aquest projecte pretén dur a terme la transformació prevista per a 

l’illa i alhora donar resposta a una necessitat elevada d’aparcament i de terminal d’autobusos, 

mitjançant l’edificació d’una estructura subterrània amb un parc urbà a superfície. 

L’aparcament s’ha dissenyat, a més, amb una notable capacitat per a vehicles elèctrics obrint 

la porta a futurs projectes de “car sharing” o de intercanvi modal de autobús a cotxe/moto 

elèctrics per a usuaris provinents de fora de Barcelona. 

Considerant el reduït transit que presenta el carrer Urgell en la zona d’actuació; i amb la 

intenció de dotar d’un espai adient a les necessitats de la població (voreres mes amples, zones 

enjardinades...) s’ha considerat oportú que la transformació que es vol realitzar inclogui mitja 

calçada del carrer Urgell.  
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2. ANTECEDENTS I DADES DE L’ENTORN 
La parcel·la sobre la que es vol actuar esta formada per l’illa delimitada per l’Avinguda de 

Sarrià i els carrers Urgell i Londres, incloent mitja calçada del carrer Urgell. El solar en qüestió, 

esta actualment ocupat per la concessionària d’automòbils Mercedes-Benz així com per les 

instal·lacions de la gasolinera CEPSA. L’àmbit d’intervenció té una superfície aproximada de 

5670 m2 i una pendent màxima en la direcció de l’avinguda de Sarrià del 1,8% i un 0.7 % en la 

direcció del carrer Londres. 

Al existir edificis, hi han servituds conegudes sobre la parcel·la, en forma de línies elèctriques 

soterrades. Cal destacar també la presencia de dipòsits de combustible soterrats en l’àrea de 

servei. El nivell freàtic s’estima que estarà situat aproximadament a la cota -17,00m. 

Tot seguit es presenta la Foto 1 on es pot veure una ortofoto de la situació del solar. 

 

Foto 1: Vista aèria de la zona d’actuació. Font: ICC 

3. OBJECTIU DEL PROJECTE 
L’objectiu d’aquest projecte és definir i valorar les obres necessàries per a la construcció d’una 

terminal subterrània d’autobusos, d’un aparcament soterrat adaptat a vehicles elèctrics, així 

com un parc urbà a nivell de carrer, al solar delimitat per l’avinguda de Sarrià i els carrers 

Urgell i Londres. La edificació d’aquestes instal·lacions tindrà un impacte positiu en la reducció 

de la congestió de la zona gràcies al alliberament de espai ocupat per autobusos i cotxes als 

carrers propers. Tanmateix, la posterior implementació d’un parc urbà proveirà al veïnat d’un 

espai verd contemplat al PGM i alhora d’aparcament al gran nombre d’edificis de la zona que 

no en disposen. El fet que es ressalti la funcionalitat d’aquestes instal·lacions per a vehicles 

elèctrics es basa en la idea de convertir una secció del pàrquing en un punt on els usuaris 

(locals o visitants) puguin llogar vehicles elèctrics per a circular per la ciutat. 
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4. CONDICIONANTS GENERALS 
Marc geogràfic 

La parcel·la es situa Districte de l’Eixample, just a la frontera entre els barris de l’Antiga  i la 

Nova Esquerra de l’Eixample, pertanyent geogràficament al primer.  Esta limitat pels carrers 

Comte Urgell, Londres i Avinguda de Sarrià. 

Urbanisme 

L’illa està qualificada pel PGM com a “Zona de renovació urbana en transformació a parc urbà”. 

Topografia 

Donada la naturalesa acadèmica d’aquest projecte, no ha estat possible realitzar un 

aixecament topogràfic propi. Tot i així, els serveis cartogràfics de l’ajuntament de Barcelona 

(CartoBCN) ens han proporcionat una detallada informació topogràfica a escala 1:1.000 amb 

material adequat pel propòsit del Projecte (plànols a escala amb coordenades UTM31, sistema 

de referència ED50). 

Geologia i geotècnia 

Al tractar-se d’un Projecte d’àmbit acadèmic, no s’ha pogut dur a terme una campanya de 

reconeixement del terreny.  

Les dades Geològiques i Geotècniques han estat obtingudes del Projecte d’aparcament 

subterrani al Carrer Buenos Aires nº 47-49, encarregat per Inmobiliaria Soller S.L. i Inmuebles 

Reunidos S.A. 

Donada la proximitat geogràfica d’aquest projecte, els resultats es poden considerar 

extrapolables a la parcel·la objecte d’aquest estudi. No obstant, en un projecte real s’hauria de 

fer una campanya de reconeixement específica. 

Es distingeix una capa d’un espessor d'1,0 a 2,2 metres rebliment molt heterogeni. Aquest 

presenta unes característiques geotècniques dolentes i es recomana no recolzar cap tipus de 

fonamentació en aquesta capa. 

Aquest estrat ve seguit per un paquet d’argiles sorrenques d’ un grossor entre 2,6 i 3,8 metres. 

Està formada per argiles de color marró fosc i alguna cosa vermellós amb sorres i graveta de 

pissarra disperses. Entre aquests materials es troben carbonats en forma de nòduls i vetes. En 

general, són materials cohesius, secs i mitjanament consolidats en profunditat, amb una 

resistència mitjana. 

Sota els materials de la capa anterior, a una profunditat bastant uniforme de 4,9 a 5,3 metres 

respecte de les cotes de perforació trobem una capa de llims argilencs. Té un grossor que varia 

entre 5,1 i 9,1 metres. Entre aquests materials es barregen sorres de granulometria fina a molt 

fina, de manera dispersa o bé en forma cossos lenticulars d'escassa potència i continuïtat 

lateral. En conjunt, són materials cohesius, una mica humits, mitjanament consolidats amb una 

resistència baixa a mitjana. 
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Per últim es troba el substrat d’argiles amb sorres i graves, a una profunditat, respecte a la 

boca dels sondejos de 10,0 a 14,1 metres, enfonsant-se cap a la zona sud-oest de la parcel·la. 

Té un grossor superior a 15 metres sense haver arribat a travessar la seva base en cap dels 

sondejos realitzats. Es compon d'argiles vermelloses amb sorres i graves de pissarra i carbonats 

dispersos. En general, són materials cohesius, amb una fracció granular composta per sorres i 

graves, de secs a molt humits, i ben consolidats, amb una resistència alta. 

El nivell freàtic s’estima a uns 17,1-17.6 metres respecte la superfície del terreny (7,70m) 

essent no agressiva al formigó. 

A l’Annex nº 4 d’Estudi Geotècnic s’adjunta tota la informació geològica necessària pel Projecte. 

Afectació al trànsit 

Tal com s’ha indicat anteriorment, el solar es troba ubicat a la illa compresa entre l’Avinguda 

de Sarrià i els carrers Urgell i Londres, inclouen mitja calçada del carrer Urgell. Els carrers de 

l’entorn són de l’Eixample, amb amplades de 30 metres en el carrer Urgell, 20 metres en el 

carrer Londres i 25 metres en l’avinguda de Sarrià. 

El tràfic en el carrer Urgell es en sentit descendent (considerant descendent en direcció al mar), 

amb 3 carrils de circulació, un carril bus i un carril bici de doble sentit. 

En el cas de l’avinguda de Sarrià, el tràfic te un sentit ascendent (direcció muntanya), amb 

quatre carrils de circulació, un carril bus i un carril d’aparcament. 

El carrer Londres és tranversal i va en l’eix Llobregat – Besòs. El sentit de circulació és en 

direcció Llobregat amb tres carrils de circulació i un d’aparcament.  

Es preveu que la sortides de camions siguin pels carrers Londres i Comte Urgell, intentant 

afectar al trànsit el mínim possible i evitar interferències amb la circulació dominant de 

l’Avinguda de Sarrià. Com que el solar disponible és prou ampli per l’emmagatzematge dels 

materials, les oficines i els lavabos pels treballadors, no es preveu haver de tallar cap carril de 

per a instal·lar-los. 

Tot i així es preveu dos talls temporals del carrers durant la construcció de la rampa d’entrada 

dels autobusos: 

1. Tall del carrer Londres a la cruïlla amb Comte Urgell. 

2. Tall del carrer Comte Urgell (entre els carrers Paris i Londres).  

Integració en l’entorn urbà 

El solar es troba ocupat per d’edificis d’aspecte industrial, en mig d’illes de tipus Eixample amb 

edificis residencials i d’oficines.  L’avinguda de Sarrià, a més, es una via d’alta ocupació i trànsit 

que produeix la impressió d’una carretera a l’interior de la ciutat. Les vies adjacents presenten 

un nivell inusual d’ocupació viaria per part d’autobusos. 
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Amb el parc urbà previst a la superfície del terreny es preveu englobar-la dins un marc més 

atractiu de cara als veïns, tractant de recuperar zones verdes, integrar l’illa en el medi urbà i 

treure pes al elevat tràfic de la zona. 

5. CONDICIONANTS PARTICULARS 
La terminal d’autobusos haurà de tenir una alçada mínima de 4.6 metres, que augmentarà a 

4,75 a les rampes. Les dàrsenes tindran una amplada de 3 metres i longitud suficient per 

permetre l’embarcament i desembarcament dels passatgers d’autobusos de fins a 15 metres 

de llarg. 

La pendent màxima a les rampes d’autobusos serà de 10% en trams rectes i 8% en trams en 

corba. Excepcionalment les rampes d’accés i sortida de vehicles, en trams rectes, podran tenir 

una pendent de fins el 12%.  

Les naus de l’aparcament han de tenir una alçada mínima de 2,50 metres i una alçada lliure 

mínima de 2,30 metres en totes les zones de circulació. Excepcionalment aquesta alçada 

podria disminuir fins 1,90 metres als fons de places d’aparcament on es situïn els conductes de 

ventilació. El gàlib de les portes dels accessos de vianants serà com a mínim de 2,0 metres. 

Les places d’estacionament tindran unes dimensions com a mínim de 4.50 metres de longitud i 

2,30 metres d’amplada per a cotxes. Excepcionalment es permetran amplades de fins a 2,00 

metres, però mai superant el 25% del nombre total de places. 

L’aparcament es realitzarà de manera que es permeti l’evacuació de qualsevol vehicle en un 

màxim de 3 maniobres. Els carrils de circulació tindran una amplada mínima de 4,00 metres en 

els trams rectes amb un únic sentit de circulació, i de 3,50 m en trams de corba, amb un radi 

interior mínim de 4,25 m. 

Les naus tindran una pendent segons l’eix longitudinal de menys del 5%. En qualsevol punt 

existirà una pendent mínima major al 1% per permetre l’evacuació de les aigües. A coberta, 

aquesta pendent mínima serà de més del 2%. 

La pendent màxima a les rampes d’aparcament serà de 18% en trams rectes i 14% en trams en 

corba. Excepcionalment les rampes d’accés i sortida de vehicles, en trams rectes, podran tenir 

una pendent de fins el 18%.  

Hauran d’existir acords entre plans inclinats i horitzontal, amb longituds de 4m com a mínim. 

Com a mínim un dels accessos a l’interior de l’aparcament haurà d’estar desproveït de 

barreres arquitectòniques i haurà de tenir ascensor. Es destinarà una plaça d’aparcament per a 

persones amb mobilitat reduïda per cada 33 places. 

Les places per a persones amb mobilitat reduïda tindran una amplada mínima de 3,50 m o 

s’habilitarà una zona al costat de la plaça en sí de 2,40m com a mínim tal que, la suma de les 

amplades de la plaça més la zona habilitada arribin al mínim de 3,50m exigit. Aquestes places 

es senyalitzaran pintant el símbol internacional d’accessibilitat. 
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Es construiran un mínim de dues escales de sortida a l’exterior. La distància a recórrer des de 

qualsevol punt fins un punt d’evacuació haurà de ser menor a 50m. Les escales hauran de tenir 

una amplada mínima de 1,30m. 

Respecte la coberta, quan estigui sota una zona accessible a vehicles de qualsevol tipus 

(inclosos els d’emergència), l’estructura haurà de calcular-se d’acord amb la “Instrucción 

relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras”. Es deixarà una 

diferència mínima de 0,5m entre la rasant de la urbanització superficial i la coberta, 

incrementant aquesta distància fins 1,50m en zones on es plantin arbres de qualsevol tipus. 

En les rampes d’accés i sortida a l’aparcament es col·locarà una capa d’asfalt tipus AC16 surf D 

de 4cm com a mínim. El paviment de les rampes interiors, passadissos de circulació i places 

d’aparcament serà de formigó. 

Les escales i passadissos es pavimentaran amb lloses de gres porcellànic. 

Les parets i sostres de les naus de l’aparcament hauran de pintar-se amb pintura plàstica de 

poliuretà de dos components, 100% sòlids, sense dissolvents. S’afegirà àrid de corindó sintètic 

amb granulometria d’1mm a raó de 150 g/m2 en rampes i zones de corba, i amb granulometria 

de 450 micres a raó de 150g/m2 en passadissos de circulació i places d’aparcament. 

La pintura per a fletxes i senyals horitzontals serà de poliuretà monocomponent. 

Els serveis higiènics estaran separats per homes i dones i es disposaran cabines adaptades per 

a persones amb mobilitat reduïda. El terra serà de gres porcellànic i les parets amb peces de 

ceràmica. 

L’aparcament tindrà una xarxa interna d’evacuació d’aigua. Els conductes desembocaran a un 

pou de bombes. 

El pou de bombes tindrà dues bombes amb funcionament alternatiu suficients per evacuar 

l’aigua fins la xarxa de clavegueram. 

La ventilació forçada haurà de complir amb el NBE-CPI 96 (Norma Bàsica de l’Edificació, 

Condicions de Protecció conta Incendis) i el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). Les renovacions 

no seran menors a 15m3/m2/h i haurà de garantitzar-se en tot moment una concentració de 

CO en l’interior de l’aparcament de menys de 50ppm. 

El sistema de ventilació forçada estarà dotat d’instal·lacions d’impulsió i extracció d’aire en 

combinació amb les adequades instal·lacions de protecció contra incendis. 

Qualsevol punt de l’aparcament distarà menys de 25m d’una xarxa de ventilació. 

El traçat dels conductes s’ha de fer de tal manera que es pugui abarcar de costat a costat el 

volum de cada planta. Les zones d’extracció estaran al costat oposat de les de impulsió. 

La velocitat de l’aire a les reixes no superarà els 4m/s i en l’interior dels conductes no es 

superaran els 10m/s. 
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Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules següents i a les disposicions de la UNE – EN 

12464-1-2002: 

TIPUS ACTIVITAT LUX UGRL Ra 

1 Rampa d’accés / sortida (dia) 300 25 20 

2 Rampa d’accés / sortida (nit) 75 25 20 

3 Carrils de circulació 75 25 20 

4 Zones d’aparcament 75 - 20 

5 Caixa 300 19 80 

 

Per al càlcul de la il·luminació s'han utilitzat la següent taula: 

Nivell instal·lat: és aquell que és capaç de proporcionar la instal·lació en condicions normals en 

un funcionament del 100% 

Nivell de servei: és el mínim d'il·luminació que calç tenir en règim de servei, en condicions 

normals. 

Nivell Instal·lat (lux) De servei (lux) 

Accés per a vehicles 400 100 

Passadissos de circulació 200 100 

Zones d’estacionament 50 50 

Rampes interiors 120 100 

Escales i passadissos per a 
vianants 

100 100 

Accessos per a vianants 100 100 
 

Tots els elements estructurals tindran una estabilitat al foc (EF) segons NTE CPI-96 i tots els 

elements constructius de l’edifici tindran com a mínim una resistència al foc (RF) segons la NTE 

CPI-96. 

Les naus de l’aparcament hauran de dotar-se d’instal·lacions de polsadors d’alarma, 

instal·lacions de detecció automàtica d’incendis a base de detectors termovelocimètrics, 

boques d’incendi equipades i extintors d’incendi portàtils. Els sistemes de detecció automàtica 

d’incendis activaran les alarmes acústiques i òptiques en cas d’incendi. 

S’instal·laran, segons l’Ordenança Municipal de Barcelona, ruixadors a la última planta de 

l’aparcament. 

Hauran de delimitar-se amb marques vials horitzontals cada una de les places d’aparcament. 

Es dibuixaran fletxes indicatives dels diferents sentits de circulació, tan a l’interior de 

l’aparcament com en els carrils d’accés i sortida. 

L’ordenació de la circulació a l’interior de l’aparcament es projectarà i realitzarà de manera 

que els recorreguts dels vehicles des de l’entrada fins les places i des de les places fins la 

sortida siguin el més curts possibles, i es redueixin al mínim els possibles trams de dobles sentit. 
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La senyalització vertical es situarà pròxima als pilars i es disposaran senyals de velocitat 

màxima de circulació permesa (20km/h), limitació de gàlib i prohibit el pas de vianants en les 

rampes d’accés a l’aparcament. 

Per últim, s’instal·larà un sistema de càmeres de video-vigilància, amb un mínim d’1 càmera en 

cada accés i sortida de vehicles, 1 càmera en cada accés de vianants, i càmeres suficients per 

cobrir els moviments dels vehicles en totes les plantes de l’aparcament. Tot aquest sistema de 

càmeres es controlarà des d’una sala de control adaptada per a tal ús. 

6. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
A l’Annex nº3 “Memòria Ambiental” es desenvolupa de manera extensa l’estudi d’impacte 

ambiental. 

S’han estudiat totes les afectacions urbanes de l’obra (població i usuaris, residus, materials, 

atmosfera, sòl i subsòl, hidrologia, energia, flora i fauna, paisatge), proposant per a cada una 

d’elles mesures preventives/ correctores/ compensatòries que s’expliciten en tal estudi. 

S’ha desenvolupat un pla de vigilància ambiental que ha de servir com a base al Programa de 

Vigilància Ambiental que desenvolupi el Contractista. 

7. TREBALLS PREVIS A REALITZAR 
Primer de tot es realitzarà l’enderroc i neteja del solar per poder replantejar l’edificació segons 

les cotes i mides que s’estableixen en els plànols. Abans de començar l’excavació del soterrani 

caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap 

els treballadors, altres persones o propietaris. 

S’haurà de tenir un llistat de possibles afectacions dels serveis de AGBAR i CLABSA ja que, al ser 

un Projecte acadèmic no s’ha pogut adquirir molta d’aquesta informació. 

8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’APARCAMENT 

8.1. Característiques generals 
Es proposa la construcció d’una terminal d’autobusos interurbans amb una capacitat per a 11 

autobusos de fins a 15 metres de llarg, juntament amb un aparcament de 354 places de cotxe i 

74 de motocicleta repartits en dos nivells soterrats. A nivell de carrer es vol crear un Parc Urbà 

amb abundant vegetació i una zona infantil. 

Es crearan accessos independents, tant per vehicles com per vianants, a la terminal i al 

aparcament. 

L’entrada rodada dels autobusos es troba al carrer Urgell entre els carrers Londres i Buenos 

Aires, i la sortida a l’avinguda de Sarrià. 

Els vehicles que accedeixin al aparcament ho faran per l’avinguda de Sarrià, justa a la cruïlla 

amb el carrer Paris, i sortiran pel carrer Londres. 
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Les 354 places d’aparcament estan distribuïdes a les dues plantes de la següent manera: 174 

places a la planta soterrani -2, 6 d’aquestes adaptades i 180 places a la planta soterrani -3 amb 

6 adaptades. 

Existeix un únic sentit de circulació en ambdues instal·lacions, amb una rampa d’accés i una 

rampa de sortida.  

Les entrades pels vianants es fan mitjançant edicles situats a l’espai públic on també hi han 

accés amb ascensor. Hi ha dues escales d’emergència d’accés restringit  per a la terminal 

d’autobusos.  

S’han col·locat lavabos a cada planta del aparcament i a la terminal. 

Per a la urbanització superficial de 5611 m2 s’ha dissenyat una zona de jardí, una zona infantil, 

una zona per a fitness urbà i  zones per passejar i assentar-se. 

8.2. Accessos i sortides per a vehicles i vianants 
Terminal d’autobusos 

L’entrada rodada dels autobusos es troba al carrer Urgell entre els carrers Londres i Buenos 

Aires, i la sortida a l’avinguda de Sarrià. Estan definides per a oferir el màxim de places 

respectant en tot moment les condicions de maniobrabilitat i pendent per a vehicles de gran 

longitud. 

L’entrada es troba al carrer Urgell on la gran amplada i el reduït trànsit d’aquest permet 

col·locar una rampa que respecti les condicions de pendent requerides per a autobusos. 

La sortida a avinguda de Sarrià permet als autobusos incorporar-se al flux d’aquesta via d’una 

manera senzilla i dinàmica. Es pretén així derivar el transit d’autobusos a la avinguda Diagonal 

el mes ràpid possible. 

El paviment de tota l’àrea de circulació dels autobusos serà de formigó amb un relleu ratllat 

que es donarà durant l’execució dels forjats i les rampes, que faciliti l’adherència i el drenatge 

superficial. 

Les amplades d’aquests accessos tenen una amplada mínima de 5,00 metres, amb els seus 

respectius sobreamples en els traçats corbs. 

L’accés per a vianants es troba a la cantonada dels carrers Comte Urgell i Londres, consistent 

en una escala 2.5 metres d’ample i un ascensor adaptat. Disposa a més de dues sortides 

d’emergència. 

Aparcament 

La rampa d’entrada a l’aparcament des de l’exterior es troba a l’avinguda de Sarrià, buscant 

reduir el volum de vehicles d’aquesta. La seva forma en espiral permet baixar fins a la planta -3 

sense necessitat de accedir a una altra rampa. 
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La rampa de sortida es troba al carrer Londres on, donat el poc transit que hi circula, els 

vehicles es podran incorporar al viari urbà sense interrompre’l. Alhora, podran incorporar-se a 

l’avinguda de Sarrià en un nombre mínim de maniobres. 

Les rampes d’accés tenen una amplada d’uns 4.1m i són espirals de la mateixa amplada.  

L’espiral d’entrada te un acord de 2,50m del 4%, un tram recte de 20 m del 20% i a continuació 

una espiral de 15.2% en tota la seva profunditat. 

L’espiral de sortida te un acord de 2,50m del 4%, un tram en recta i espiral del 20% recte  i una 

espiral de 16.3% en tota la seva profunditat. 

El paviment dels primers trams de les rampes d’accés el constitueixen una capa de 5cm 

d’aglomerat asfàltic AC16 surf D, mentre que els següents trams són de formigó. 

En cada accés es situa una reixa de recollida d’aigües al principi i el final de cada tram recte de 

la rampa i, en la seva part inicial, se li donarà una contrapendent per evitar l’entrada d’aigua. 

El forat de la rampa de sortida es situa proper al inici de la zona enjardinada de la coberta. Per 

evitar accidents, es col·locarà un semàfor i un pas de vianants, amb indicadors lumínics i 

sonors al final de la rampa. 

Es disposa de dos edicles de 9,3x2,9x3,70 m per l’accés dels vianants. Un està situat a l’espai 

públic situat al costat paral·lel al carrer Urgell i el segon al interior del parc urbà, davant la zona 

de fitness. L’ascensor es tanca amb una doble capa de vidre laminat translúcid de 10+10mm. 

8.3. Característiques plantes, rampes i places d’aparcament 
Tenim una planta irregular de 5144 m2 que s’ha distribuït depenent de cada uns en: 

Terminal 

S’ha disposat d’un passadís amb forma de “S” , col·locant les dàrsenes en els cadascun dels 

seus costats. El carril te una amplada mitja de 7 metres, permetent així les maniobres de 

entrada, sortida i gir d’autobusos de fins a 5 metres. 

S’han creat dos zones d’embarcament: una perimetral i l’altre interior. S’ha traçat un pas de 

vianants per a unir-les.  L’accés es du a terme dins de la  zona interior i es col·loquen dos 

sortides d’emergència per les andanes perimetrals. 

Aparcament 

En el cas del aparcament s’ha distribuït l’espai amb 5 passadissos, tres verticals, un horitzontal 

i un diagonal, generant línies de places d’aparcament en tot el perímetre i interiors, evitant les 

rampes, escales, pilars i possibles sales de manteniment. Els passadissos tenen una amplada 

mitja d’uns 5m.  

Als passadissos verticals paral·lels al carrers Comte Urgell es troben els accessos per vianants, 

ambdós amb ascensor dotat per a persones amb mobilitat reduïda.  
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8.4. Disseny per a persones de mobilitat reduïda 
Les pendents de l’aparcament no superen en cap cas el 4% marcat per la normativa ja que 

donarem només un 1% de pendent per l’evacuació d’aigües. Els lavabos, els vestíbuls i 

l’habitacle de l’ascensor poden inscriure’s en cercles d’1,5m de diàmetre. 

A més es respecta el rati d’1 plaça adaptada per cada 33 places, fent simètrica la quantitat de 

places entre pla Planta -2 i la Planta -3. 

Les places s’han col·locat 6 en la Planta -2 i 6 en la Planta -3,  i no totes a la Planta -2 per tenir-

les el més a prop possible del accessos adaptats amb ascensor. 

S’ha de destacar, a més, que aquestes estan al costat de la línia de pas de vianants més 

perimetral complint el requisit d’amplada mínima de 3,50m entre plaça i espai reservat. 

S’instal·len serveis higiènics adaptats (un per homes i un per dones). 

8.5. Evacuació de l’aigua de l’aparcament 
Les naus de l’aparcament tenen una pendent longitudinal d’1% que permet conduir l’aigua 

dels sistemes antiincendis fins els conductes perimetrals, que la guien fins el pou de bombes. 

Per dins els murs pantalla es forma una càmera bufa de 15 cm tancada amb gero de 10 cm. 

Aquesta càmera tindrà cada 5m lineals, alternativament a dalt i a baix de la paret, un dels 

gerros girats per garantir la ventilació de la càmera. En la part inferior de cada parament es 

deixaran forats per drenat l’aigua que es pugui infiltrar pels murs fins als conductes 

perimetrals. 

Sota el paviment del tercer nivell es disposa d’una capa de 20cm de graves pel drenatge en cas 

d’una gran pujada del nivell freàtic, que desemboquen al pou de bombes. 

Els conductes perimetrals són de 20cm d’ample i 5cm de profunditat, cobrint-se amb una reixa 

metàl·lica. 

8.6. Lavabos 
A les zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda pot inscriure’s un cercle de 1,5m 

de diàmetre considerant les portes obertes. 

Terminal 

En l’estació d’autobusos es disposen lavabos separats per a homes i dones, tots dos amb la 

mateixa distribució: 2 inodors i 1 lavabo.  A més, s’instal·la un individual per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

A les zones reservades per a treballadors es col·loquen un vestuari amb dutxa i lavabo, així 

com dos lavabos adaptats separats per a homes i dones. 

Aparcament 

Es disposa d’un lavabo a adaptat a la Planta -2, al costat de l’accés de vianants mes proper al 

carrer Urgell. 
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A més, n’hi ha dos lavabos (un per dones i l’altre per a homes) al costat de la centraleta de 

vigilància. 

Els paviments dels lavabos són de rajoles de gres porcellànic i les parets de blocs de formigó de 

15cm revestides interiorment amb rajoles de ceràmica natural. 

8.7. Senyalització 
En el plànol de senyalització es detalla la situació de la senyalització vertical i horitzontal per a 

la circulació, així com la senyalització d’informació, d’evacuació i d’emergència. 

9. DESCRIPCIÓ ESTRUCTURAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Pel disseny de l’estructura s’han tingut la naturalesa de la instal·lació principal a construir (la 

terminal d’autobusos) i s’han estudiat els diferents elements a dimensionar. 

Contenció de terres 

Primer de tot s’ha hagut de triar com a element de contenció de terres entre pantalles, pilots i 

palplanxes a l’hora de fer el perímetre de l’estructura. El volum de terres que es preveu 

excavar amb les 3 plantes (1 d’estació i 2 de aparcament) de soterrani és d’uns 80760,8 m3. 

Considerant la proximitat de edificacions i de vies de certa importància per al transit de la 

ciutat de Barcelona i a partir de les dades geològiques proporcionades, s’ha cregut prou adient 

l’elecció dels murs pantalla executats amb bastaixos. S’ha descartat la opció dels pilots ja que 

aquests augmentarien de manera considerable el cost de l’obra. 

Per altra banda, l’opció d’utilitzar palplanxes també s’ha acabat desestimant davant el volum 

de terres que s’ha d’excavar. A més, presenten certs inconvenients de durabilitat ja que, al ser 

d’acer, s’han de protegir contra el foc i en cas que l’aigua fos agressiva, també d’aquesta. 

Per tant, s’ha acabat triant l’opció de fer mur pantalla en tot el perímetre de l’estructura. 

Ara bé, aquest mur s’ha hagut de dissenyar o be autoresistent, o amb ancoratges provisionals 

o definitius, o amb apuntalaments 

L’opció de l’autoresistent s’ha descartat al tenir pantalles d’un gruix considerable i una 

profunditat d’excavació elevada.  

Per altra banda, els apuntalaments provisionals per una planta irregular i amb grans llums com 

la present son una opció inviable tècnicament.  

L’opció dels ancoratges, tot i ser factible tècnica i econòmicament, presenta grans riscos en 

zones densament edificades com la que ens afecta. Algunes de les edificacions properes tenen 

certa antiguitat i podrien veure’s afectades per la inserció d’ancoratges en la zona. 

Ens queda per últim, l’opció d’apuntalar mitjançant els propis forjats, encofrant-los contra el 

terreny i excavant en mina. Aquesta opció tot i ser mes lenta, metòdica i elaborada, ens 

permet no afectar edificis propers i reduir l’ús d’encofrats apuntalats, limitant així els perills 

pels treballadors que aquestes estructures impliquen i alhora reduir costos. Permet a més, 
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anar avançant amb altres parts de la obra (instal·lacions, tancaments...) a mesura que es va 

excavant. 

Les pantalles es realitzaran per bastaixos de 2,50mx1,00 m de HA-40/B/20/IIa amb acer B-500-

S, fins una profunditat de 25,00m respecte la cota del solar. Es construiran amb cullera bivalva 

i llots bentonítics. Aquests, per això, poden ser opcionals en funció de l’estabilitat del sòl en els 

trams sense nivell freàtic però d’obligat ús en els últims metres d’excavació, on pot aparèixer 

l’aigua, desestabilitzant el terreny. 

Finalment es farà una biga de coronació de 0,80x1,00m amb la finalitat de solidaritzar els 

diferents bastaixos i donar monilitisme a la pantalla. 

Pel càlcul de les pantalles s’ha utilitzar el programa CYPE, Murs Pantalla. 

Els detalls de les fases de construcció, dels ancoratges utilitzats i dels murs pantalla es detallen 

a l’Annex nº9 “Càlcul d’Estructures” així com als plànols corresponents. 

Per tal de seguir un control de les possibles deformacions pròpies dels elements constructius 

de la pròpia obra, com les possibles afectacions a les edificacions properes existents s’haurà de 

dur a terme un control d’auscultació de pantalles en tota la fase d’execució. L’auscultació 

permet comparar els valors obtinguts amb els previstos pels models, i d’aquesta manera 

corregir les hipòtesis de disseny i aplicar així mesures correctores.  

A l’Annex nº10 “Auscultació de Pantalles” es definirà la instrumentació a instal·lar, la 

freqüència de les lectures i els protocols d’actuació a seguir en cas de superació dels llindars 

establerts. 

Fonamentacions 

Addicionalment, de cara a sostenir els forjats i tenint en compte el procediment constructiu 

que es vol dur a terme, s’ha decidit executar els pilars sobre bastaixos de 3,60mx1,00 m de HA-

40/B/20/IIa amb acer B-500-S, amb una longitud de clava sota solera de 25,5 m. Això implica 

una profunditat de 41,20m respecte la cota del solar.  

Els bastaixos s’han dimensionat utilitzant la “Guia de Cimentaciones en Obra de Carretera” 

juntament amb el programa STAAD PRO. 

Es construiran els bastaixos amb els pilars al interior d’una camisa metàl·lica de 1,00mx1,00m 

convenientment armats. A mesura que s’arribi a la cota d’un forjat, es picarà el formigó 

exterior a la camisa deixant el pilar vist. 

Forjats 

A part dels murs pantalla i els pilots-pila també s’ha dimensionat l’estructura dels forjats en sí 

mateixos.  

Considerant el fet que els forjats han de sostenir en coberta un parc urbà i posteriorment una 

estació d’autobusos, s’ha optat per una llosa de 1 metre de cantell amb uns alleugeriments 
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recuperables de base quadrada de 2 m x 2 m, i una alçada de 80 cm, deixant una llosa de 

compressió de 20 cm. 

Aquesta solució ha estat adoptada prèviament en la construcció de l’estació de AVE i 

d’autobusos de Girona amb bons resultats. 

 

Figura 1. Detall dels cassetons en l’estació del AVE de Girona 

Per a fer aquest dimensionament s’ha fet el càlcul d’una llosa reticular utilitzant el programa 

CYPE Ingenieros. 

Donat que es formigonarà contra el terra s’espera poder garantir una bona qualitat en 

l’execució. 

Per a la planta restant, de cara a facilitar la construcció i reutilitzar al màxim els recursos, s’ha 

optat per utilitzar el mateix forjat. 

El contacte amb el terreny es farà amb la llosa de solera sense cap funció de fonamentació, 

amb un cantell de 30cm i un armat mínim. 

Les escales i replans dels accessos per vianants són de llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa 

amb acer B-500-S de 20cm de cantell, a les que s’ancoren els graons de les escales.  

A l’Annex nº9 “Càlcul d’Estructures” es detallen tots els càlculs corresponents al càlcul 

d’estructura. 
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10. INSTAL·LACIONS DE L’APARCAMENT SUBTERRANI 

10.1. Ventilació forçada 
La ventilació de l’aparcament té per finalitat la renovació de l’aire de l’aparcament, contaminat 

principalment pels fums d’escapament dels vehicles i, per altra banda l’extracció de fum en cas 

de produir-se un incendi. 

Es realitzaran extraccions i aportacions d’aire independents per planta, ambdues forçades i 

amb sistemes independents. A cada planta es disposarà d’enceses independents que permetin 

la posada en marxa dels ventiladors. Aquest interruptor estarà situat en lloc de fàcil accés i 

degudament senyalitzat. Els conductes d’aportació que passen d’un sector a un altre tindran 

comporta tallafocs que es tancarà en cas d’incendi. 

S’ha de tenir en compte també un sistema de detecció de monòxid de carboni que activi 

automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50 pm ja que es 

tracta d’un aparcament rotacional en el que la ocupació serà permanent. 

Els conductes d’extracció passaran per espai de circulació o sobre places d’aparcament i es 

connectaran amb els 3 muntants d’extracció o d’aportació existents que es combinen amb 

mobiliari urbà a la plaça sobre l’aparcament, respectant les distàncies mínimes enfront espais 

habitables segons marca normativa. 

S’utilitzaran sempre conductes de planxa d’acer galvanitzat de 0,8 mm ó 1,2 mm de gruix en 

funció de la dimensió de la base. Seran totalment estancs i no propagadors de la flama. Aniran 

penjats al sostre i seran de secció rectangular, capaços de suportar 400ºC durant 2 hores en el 

cas d’extracció. 

10.2. Fontaneria 
Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i 

encastades en les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple 

paret per diferenciar aigua freda i calenta.  

En els falsos sostres totes aniran aïllades tant les d’aigua freda, per evitar condensacions com 

les de calenta per evitar pèrdues de temperatura.  

La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de calor. 

Sempre circularan per sota de distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-se 

com a mínim 30 cm si circulen en paral·lel. Les circulacions principals es desenvolupen pel 

sostre de la planta soterrani 1, i en muntants per a alimentar els punts de neteja de les plantes 

soterrani 2 i soterrani 3.  

Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, ...), anirà connectat amb 

maneguets flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el 

subministrament d’ aigua en cas de necessitat. Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua 

possible i en referència al decret d’ ecoeficiència, totes les aixetes portaran airejador a la seva 

descàrrega i les destinades a d’usos públics seran temporitzades i termostàtica en cas d’aigua 

calenta. 
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10.3. Sanejament 
La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 Connexió a clavegueram: Separativa interior i unitària a connexió 

 Acumulació i bombeig: Amb acumulació fecal a plantes soterrani  

 Número i diàmetre de sortida: 1 de 80mm bombejat fins a pericó de sortida 

 Distribució: Amb polipropilè 

S’ha dissenyat el sistema de sanejament considerant un Q=2.5 l/s pels 11 rentamans, 2 dutxes i 

4 inodors que s’instal·laran en tota l’edificació. Per l’evacuació de les aigües residuals s’instal·la 

una bomba d’aigües fecals amb una capacitat de 7m3/h. 

A l’Annex nº13, així com als corresponents plànols, s’especifica la distribució de la xarxa de 

sanejament. 

10.4. Enllumenat 
En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² 

alimentades per  circuits d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents 

podran ser controlades manualment mitjançant un interruptor en el quadre i/o un 

programador horari. Les lluminàries escollides estan equipades amb llums de descàrrega o de 

fluorescència (compactes o normals), degut al seu baix consum i alt rendiment. 

Respecte la nau de l’aparcament, cada plaça tindrà una il·luminació general mitjançant 

llumeneres directes amb 1 làmpada fluorescent i sense reflector. El nivell d’il·luminació mitjà 

serà de 75lux a les zones de aparcament i circulació. 

A les zones de rampa es col·locaran llumeneres per a il·luminació directa amb dues làmpades 

fluorescents i sense reflector. 

Els mecanismes de control d’encesa estaran centralitzats a una zona de control. 

Hi haurà varies enceses: una per a cada rampa i tres mes per cada planta, a la zona de 

aparcament. 

Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic 

independent i del diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es 

reuneixi públic, etc.). Només s’admetran 12 lluminàries d’emergència per línia.  
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10.5. Protecció contra incendis 
Els detectors de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o la coberta. Entre 

detectors i murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció dels corredors, 

conductes i parts semblants de l'edifici de menys d'1 m d'ample. 

Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 

Els  extintors que s’utilitzaran seran dels tipus pols polivalent / diòxid de carboni es col·locaran 

extintors en tota les plantes de manera que el recorregut real en cada planta no superi des de 

tot origen d'evacuació fins a l'extintor més proper una distància de 15 m. L’alçada de 

col·locació serà de 1.0 m. Els extintors es situaran a l’interior de armari. S’ubicaran en 

muntatge superficial combinats amb altres elements arquitectònics o del sistema de detecció i 

extinció d’incendis, com sirenes, BIE’s. 

S’instal·len ruixadors únicament a la tercera planta de l’aparcament, tal i com fixa l’”Ordenança 

reguladora de les condicions de protecció contra incendis (Ordenança Municipal de Barcelona) 

2008”. La posició dels ruixadors quedarà determinada en la documentació gràfica i serà funció 

de criteris arquitectònics de coordinació d’instal·lacions i tècnics. 

10.6. Protecció contra intrusisme 
El Sistema de control d’accés de l’aparcament es fonamenta en la protecció de tots els 

accessos vulnerables des de l’exterior i en l’accés controlat a les dues plantes inferiors. Els 

objectius del sistema son controlar i guiar als usuaris de l'aparcament en l'ús que fan d'aquest. 

Els terminals dels que es disposa són es següents: 

 Terminals de pas. Equips situats en les vies d'entrada i sortida de l'aparcament i en les 

vies de pas entre zones interiors del recinte. La seva missió és la de permetre o 

denegar l'accés als usuaris i registrar els moviments realitzats per aquests, a fi de 

poder tenir-los en compte en el posterior càlcul de la tarifa a pagar. 

 Terminals d'accés per als vianants. Aquests s'ocupen de permetre o denegar l'accés 

per les portes d'entrada per als vianants a l'aparcament i registrar els accessos 

realitzats per aquests.  

 Caixer automàtics. Aquestes permeten que l'usuari realitzi el pagament de la seva 

estada sense la necessitat d'intervenció d'un operador. 

 Caixes de cobrament manual. Permeten, amb ajuda d'un operador, cobrar estades, 

abonaments i altres conceptes, vendre i gravar targetes, realitzar pagaments. 

La instal·lació de CCTV, es dividirà amb els següents Sistemes: 

 Sistema de Captació i transmissió d’ imatges: S’instal·laran càmeres fixes per donar 

cobertura a tots els accessos, tant per les entrades de vehicles com de vianants. 

 Sistema de Visualització d’ imatges: monitors situats al centre de control 

 Sistema de Gravació d’ imatges té com a principal funcionalitat el poder 

emmagatzemar les imatges captades per totes les càmeres instal·lades. 

 Sistema de Control i Gestió d’ imatges: visualització de les imatges i gravació sobre disc 

dur. 
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10.7. Càlcul instal·lació elèctrica 
Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup G (Garatges amb ventilació forçada). 

La contractació de l’energia es farà: 

 Subministrament principal: baixa tensió  

 Subministrament complementari: baixa tensió  

El subministrament procedirà de la sortida en baixa tensió del centre de transformació de la 

companyia, situat a la planta soterrani 1 de l’aparcament (planta -2 de l’edificació). 

La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, en 

aquest cas FECSA-ENDESA. 

La descripció una mica més detallada del sistema es troba a l’Annex nº13 “Instal·lacions 

Elèctriques”. 

11. ACABATS I IMPERMEABILITZACIONS 
Per a la impermeabilització de la coberta de l’edifici es disposen, de baix a dalt, 8.5cm de tela 

asfàltica i aïllament, 10cm de formigó de protecció armat i 2cm de morter de ciment Pòrtland 

de regulació. 

Per sobre d’aquestes capes es col·locaran les capes pròpies segons l’ús al que estigui destinada 

la superfície (vorera, zona enjardinada, zona infantil, etc). 

Les pantalles perimetrals no s’impermeabilitzen, si no que es cobreixen amb un parament 

vertical de blocs de formigó 30x30x10cm, formant una càmera d’aire de 5 cm per on es pot 

filtrar l’aigua fins els canals de drenatge perimetrals. 

El paviment, les parets i el sostre de l’aparcament es pinten amb una pintura de poliuretà a 

dos components, 100% sòlids. Es donen 3 mans al paviment i 2 mans a les parets i sostres. 

A les escales es col·loquen paviments de rajoles de gres porcellànic, antilliscants als graons. Els 

paraments verticals són de blocs de formigó de 30x15x15 cm i els sostres es revesteixen amb 

una capa de guix. 

Els paraments dels lavabos són de blocs de formigó de 10x15x15cm, revestits al seu interior 

amb rajoles ceràmiques. El paviment dels lavabos és de rajola de gres porcellànic. 

12. DESCRIPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
Per a la transformació en parc urbà es col·locarà abundant vegetació i un paviment de pedra 

natural flamejada.  S’instal·laran a més dos zones lúdiques: una infantil i una altra dedicada a 

l’activitat física, ambdues amb un paviment de protecció a caigudes i amb un tancament amb 

pilones metàl·liques. 
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Addicionalment es posaran elements de mobiliari urbà com bancs, papereres i lluminàries.  

13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4 del Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, i l’apartat 1 de 

l’article 107 de la Llei 20/2007 del 300 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a l’Annex nº 

16 s’adjunta un Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de l’aparcament i la urbanització 

superficial. 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a 180.463.50 € (CENT VUITANTA MIL 

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS). 

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
A l’Annex nº15 es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat de les obres. 

El pressupost del destinat al Control de Qualitat de les obres ascendeix a 120.000€ (CENT VINT 

MIL EUROS) 

15. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE 

LES OBRES 
Hi haurà un accés rodat de 4m d’amplada per l’entrada de maquinaria i camions pel xamfrà del 

carrer Londres amb Comte Urgell.  Es podran realitzar apilaments en la cantonada dels carrers 

Urgell i Avinguda de Sarrià un cop tallat el carril de gir. Es mantindrà dins del possible el 

perímetre de seguretat del recinte del solar. 

L’accés de personal d’obra es farà per la part central del mateix carrer Comte Urgell per una 

porta de 80cm de pas. 

En cas d’accident es preveu la sortida per l’accés del carrer Londres. 

S’evitarà en tot cas l’ocupació de l’Avinguda de Sarrià. 

Es col·locarà una tanca perimetral a tot el solar. 

Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l’accés, com l’abastament 

i el tancament temporal de l’obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la 

restauració dels accessos, voreres i altres elements que per causa de l’obra s’hagin deteriorat. 

També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a 

la construcció de l’edifici. 

En el desenvolupament de les obres s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

  



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Document 1: Memòria 

 

23 
 

Moviment de terres 

Cal realitzar un seguiment del moviment de terres per tal que s’extreguin el volum adequat de 

terres, aquest volum haurà d’estar degudament justificat i ajustat a les necessitats reals de 

l’obra. 

Ha d’existir una programació de les tasques referents als moviments de terres, el volum de 

terres extretes, la quantitat de terra utilitzada a l’obra, la possibilitat de reutilització en altres 

obres properes. 

El material procedent de l’excavació dels desmunts, a excepció de la terra vegetal, es podria 

utilitzar a la construcció de terraplens si es donés el cas, realitzant la pertinent selecció. El 

contractista s’haurà d’encarregar de definir el responsable de realitzar aquests controls i la 

programació, així com escollir els gestors i transportistes autoritzats. 

Consum d’aigua i energia 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 

corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 

S’avaluarà el consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar-

ne el consum. 

Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs 

periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ). 

En l’execució de l’obra es realitzarà, setmanalment, un seguiment del consum d’aigua real, 

procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua 

per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. 

Utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. 

Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades d’una setmana a l’altre. 

D’altra banda s’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra. 

S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 

Contaminació d’aigües superficials 

Per tal d’evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, es garantirà el 

drenatge en tot el solar. 

Abocaments incontrolats 

S’evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, 

restes de manteniment de maquinària, additius, etc. 

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a l’obra un 

petit apilament de materials absorbents.  

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant reunions 

amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars.  



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Document 1: Memòria 

 

24 
 

Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà 

d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament 

subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. 

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals 

conforme aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada i a tota la maquinària 

existent a l’obra. 

Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada i 

impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran 

de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent.  

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 

seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs 

autoritzats 

Lavabos 

L' Estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l’obra 

(menjador, vestuaris, serveis). El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures 

oportunes per evitar la contaminació provocada per l’ús de les instal·lacions de lavabos i 

dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució. 

S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments 

líquids a la xarxa en funció de les seves característiques fisicoquímiques i la correcta execució 

de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. 

A les zones sense infraestructura d’evacuació d’aigües residuals, podran utilitzar-se solucions 

singulars com fosses sèptiques, de forma provisional, mentre no es construeixi la xarxa de 

clavegueram, moment en el qual serà obligatori, per part de l’usuari, procedir a sol·licitar i 

realitzar la connexió. S’ha de definir la empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al 

llarg de l’obra. 

Pols 

Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin moviments 

de terra i trànsit de maquinària. Es definiran amb claredat els punts d’abastament de l’aigua i 

els permisos necessaris. La freqüència dels regs dependrà de les condicions d’humitat. El 

control de la correcta planificació es basarà en inspeccions visuals. 

Durant dies de fort vent  no es realitzaran activitats de moviment de terres. 

D’altra banda, es protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a les zones 

d’aplec, contenidors de runes i a les caixes dels camions que els transportin. 
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Si es fan fogueres cal prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes tractades, 

plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. Queda prohibida l’emissió de fums 

que superi els límits establerts. 

Soroll i vibracions  

Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleix la normativa vigent respecte els permisos 

i els controls necessaris. 

Els horaris d’obra s’inclouran dins l' interval entre les vuit del matí i les deu del vespre com a 

màxim (excepte que per urgència o necessitat s’hagi de treballar fora d’aquesta franja horària, 

demanant els permisos corresponents)  

En els contractes amb subcontractistes que aportin maquinària se’ls afegirà una clàusula per 

tal que disposi del certificat CE/ITV de la maquinària que treballi a l’obra. 

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts 

en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per 

soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. 

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una 

lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construir no genera un soroll 

superior al fixat en la normativa vigent. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, etc. no creïn un 

impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

Canals de comunicació  

Es mantindran els canals de comunicació amb la població propera a l’obra. S’ha de parlar amb 

la població propera a l’obra per tal de reduir-ne la seva afectació. 

Prevenir l’accidentalitat per increment dels transports. 

La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions 

establertes en l’ Estudi de Seguretat i Salut.  

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el 

responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial al què es 

refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació de l’obstacle. 

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de 

sortida i d’entrada de camions i de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies 

reglamentàries. Se senyalitzaran els accessos de l’obra, prohibint-ne el pas a tota persona 

aliena a la mateixa, col·locant-ne en el seu cas els tancaments oportuns. 
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16. FASES D’OBRA 
Les fases d’obra es desenvolupen a l’Annex nº17 “Pla d’Obra”. 

FASE 0: Enderroc dels edificis existents i retirada d’elements urbans: 

FASE 1: Instal·lacions d’obra, replanteig i senyalització 

FASE 2: Retirada dels possibles serveis afectats i excavació fins a cota de coberta 

FASE 3: Execució de les pantalles i pilots-bastaix 

 Construcció del muret guia 

 Construcció de les pantalles per bastaixos, demolició dels murets guia i escapçament 

de la pantalla. Inclou bastaixos-pilot. 

FASE 4: Construcció de la biga de coronació i la llosa de coberta 

 Construcció de la biga de coronació i de la llosa superior 

 Excavació de rampa d’autobusos 

FASE 5: Excavació en mina fins a nivell -1 

 Excavació de terres en mina fins cota -7 m 

 Encofrat i Formigonat de rampa autobusos 

FASE 6: Execució del forjat del nivell -1 

FASE 7: Excavació en mina fins a nivell de solera 

 Excavació de terres en mina fins cota de solera. 

 Tall de Pantalla amb fil de diamant per l’entrada dels autobusos al nivell -1. 

FASE 8: Execució de la llosa de solera 

FASE 9: Execució del forjat del nivell -2 

FASE 10: Construcció de Rampes 

FASE 11: Pintures, Instal·lacions, Paviments i Tancaments 

 Pintura de sostres i parets 

 Instal·lacions  

 Paviments i tancaments 

FASE 12: Impermeabilització de coberta 

FASE 13: Urbanització i construcció del Parc Urbà 

FASE 12: Senyalització i acabats 
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17. TERMINI D’EXECUCIÓ 
S’ha estimat d’acord amb el Pla d’Obra recollit a l’Annex nº17 com a termini màxim d’execució 

de la totalitat de les obres descrites al present Projecte: 24 mesos a comptar des del dia 

següent a la firma de l’Acta de Replanteig. 

18. REVISIÓ DE PREUS 
Pel termini previst per l’execució dels treballs, procedeix la revisió de preus. En base al Decret 

3650/1970, del 19 de desembre, s’escull la formula de revisió de preus nº4 que es defineix 

com: Obres de fàbrica en general. 

       
  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
      

El significat de cada paràmetre s’especifica a l’Annex nº18. 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
D’acord amb la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el present 

Projecte compren una unitat d’obra completa, essent susceptible de construcció o posterior 

entrega a l’ús general o al servei corresponent, d’acord amb l’article 74 de la citada Llei. 

20. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la firma de l’Acta de Recepció. 

21. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A l’Annex nº19 s’adjunta la justificació de preus. 

22. RESUM DEL PRESSUPOST 
Al Document nº4  Pressupost s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les 

unitats d’obra del “Projecte executiu d’una Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 

parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell a Barcelona”: Amidaments, Quadre de preus nº1, 

Quadre de preus nº2, Pressupost, Resum del Pressupost i Últim full. 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a una quantitat de 10.881.188,02€. 

Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a les despeses generals (13%), 

Benefici Industrial (6%) i l’IVA (21%), s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte, que 

ascendeix a una quantitat de 15.667.822,73€. 
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23. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 
El present Projecte es composa dels següents documents: 

Document nº1. Memòria i annexos. 

 Memòria 

 Annexos de la memòria 

  ANNEX 1. Estudi fotogràfic 

  ANNEX 2. Planificació Urbanística 

  ANNEX 3. Topografia 

  ANNEX 4. Estudi Geotècnic 

  ANNEX 5. Estudi d’alternatives 

  ANNEX 6. Estudi de la demanda i la viabilitat 

  ANNEX 7. Serveis Afectats 

  ANNEX 8. Gestió de Residus 

  ANNEX 9. Càlcul d’Estructures 

  ANNEX 10. Estudi d’Auscultació de Pantalles 

  ANNEX 11. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 

  ANNEX 12. Urbanització 

  ANNEX 13. Instal·lacions 

  ANNEX 14. Estudi de Impacte Ambiental 

  ANNEX 15. Control de Qualitat 

  ANNEX 16. Estudi de Seguretat i Salut 

  ANNEX 17. Pla d’obra 

  ANNEX 18. Revisió de Preus 

  ANNEX 19. Justificació de Preus 

 

Document nº2. Plànols 

 

Document nº3. Plec de condicions 

 

Document nº4. Pressupost 

 Amidaments 

 Quadre de preus nº1 

 Quadre de preus nº2 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Pressupost d’execució per contracte 
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24. CONCLUSIÓ 
Amb l’exposa’t a la Memòria i els seus Annexos, així com a la resta de documents del present 

Projecte, es creu suficientment justificat el mateix, per la qual cosa s’eleva a la consideració de 

la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix. 

Barcelona, Juny de 2014 

L’autor del projecte, 

 

Lluis Ainchil Cayuela 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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Fotografies de la Zona 
 

 

Fotografia 1 

 

Fotografia 2 
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Fotografia 3 

 

Fotografia 4 
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Fotografia 5 

 

Fotografia 6 



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Annex 1: Reportatge fotogràfic 

 

5 
 

 

Fotografia 7 

 

Fotografia 8 
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Fotografia 9 

 

Fotografia 10 
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Planificació urbanística 
La terminal, aparcament i parc urbà es situa Districte de l’Eixample, just a la frontera entre els 

barris de l’Antiga  i la Nova Esquerra de l’Eixample, pertanyent al primer.  

La parcel·la sobre la que es vol actuar esta formada per l’illa delimitada per l’Avinguda de 

Sarrià i els carrers Urgell i Londres, incloent gairebé mitja calçada del carrer Urgell. El solar en 

qüestió, esta actualment ocupat per la Concesionaria d’automòbils Mercedes-Benz així com 

per les instal·lacions de la gasolinera CEPSA.  

L’ordenació urbanística vigent, continguda en el Pla General Metropolità del 1976 qualifica 

l’illa com a “Zona de renovació urbana en transformació a parc urbà”, fet que implica que el 

solar es troba actualment sota us privat, mantenint en servei els usos existents sense deixar-

los fora d'ordenació, mentre no es porti a terme la transformació prevista. 

En els últims anys, s’han produït nombroses manifestacions conduïdes per associacions de 

veïns que han reclamant dita transformació, degut al impacte visual i ambiental que implica 

tenir una gasolinera i una nau industrial (Concesionaria) al mig del barri. 

Existeix a més una necessitat de resituar el transport col·lectiu interurbà, que fins ara ocupa 

nombrosos carrils dels carrers adjacent a la zona d’actuació. Tanmateix es remarcable el fet 

que pràcticament cap dels edificis de les illes que envolten l’àmbit d’aquest projecte disposa 

d’aparcament propi, produint una total ocupació de les places de zona verda i blava, així com 

dels carrils bus durant el cap de setmana. 

Tots aquests fets, mes la manca de zones verdes i el creixent tràfic que circula per l’Avinguda 

de Sarrià posen de relleu la necessitat de dur a terme aquest projecte de transformació 

urbanística. 

El projecte proposa la creació de una terminal subterrània d’autobusos, un pàrquing subterrani 

i de una zona verda a la parcel·la.  
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TOPOGRAFÍA 

Donada la naturalesa acadèmica d’aquest projecte, no ha estat possible realitzar un 

aixecament topogràfic propi. Tot i així, els serveis cartogràfics de l’ajuntament de Barcelona 

(CartoBCN) ens han proporcionat una detallada informació topogràfica a escala 1:1.000 amb 

material adequat pel propòsit del Projecte, que es podrà trobar en el apartat de plànols. 

En els plànols s’han empleat a escala amb coordenades UTM31 y el sistema de referència 

ED50. 

En base a la topografia facilitada per CartoBCN s’ha pogut determinar la localització de punts 

que s’han considerat necessaris per saber la cota del terreny.  

A la documentació gràfica queden reflectits els punts considerats amb les seves respectives 

cotes. 

 

Foto 1:Ortofoto amb situació dels vèrtex geodèsics que s’utilitzaran. Font: ICC 
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Figura 1: Mapa de la zona on es durà a terme el projecte. Font: CartoBCN 
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Figura 2: Mapa parcel·lari i de serveis de la illa on es durà a terme el projecte. Font: CartoBCN 
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Figura 3: Mapa parcel·lari i de carrers de la illa on es durà a terme el projecte. Font: CartoBCN 
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es pretén aportar la informació geotècnica que s’ha obtingut de un estudi del 

Centre Català de Geotècnia S.L., dut a terme al Carrer Buenos Aires nº 47-49, per encàrrec de 

Inmobiliaria Soller S.L. i Inmuebles Reunidos S.A. Donada la proximitat geogràfica d’aquest 

projecte, els resultats es poden considerar extrapolables a la parcel·la objecte d’aquest estudi.  

Donat que dit estudi complet s’adjunta al final d’aquest document i amb ànim de evitar 

redundàncies, a continuació presentarem un resum amb les dades mes rellevants de cara al 

projecte. No obstant, volem insistir que en un projecte real s’hauria de fer una campanya de 

reconeixement específica. 

2. TREBALLS REALITZATS 

2.1. Sondejos  
S’han realitzat 4 sondejos a rotació amb extracció de mostres en cada nivell travessat. La sonda 

utilitzada ha estat una FRASTE MULTIDRILL PL amb varillatje de 90 mm de diàmetre.  

2.2. Standard Penetration test 
S’han efectuat 28 assajos S.P.T. a les diferents capes que s’han travessat. Els assajos s’han 

realitzat amb penetròmetre “toma-muestras” bipartit de 2" de diàmetre segons las següents 

normes: 

- Pes de la massa de clava 63,5 Kg 

- Altura de caiguda 76,2 cm 

- Interval de penetració 30,5 cm 

3. GEOLOGIA I GEOTECNIA 

3.1. Característiques geològiques generals 
El solar estudiat es troba situat en la unitat morfològica denominada Pla de Barcelona, proper 

a la Serralada Litoral. Aquesta unitat, formada per materials quaternaris, limita al Nord i Nord-

oest amb el massís del Tibidabo, al Sud, amb el delta del riu Llobregat a l'Est amb el Mar i al 

Nord-est amb el delta del riu Besós. 

Els materials quaternaris del Pla de Barcelona, estan constituïts pel denominat "tricicle". Es 

tracta de la repetició per tres vegades el cicle: tortorà-llims-argiles (de dalt a baix). De vegades 

no es troba complet a causa de la no sedimentació o a l'erosió produïda posteriorment. 

El tortorà és una concentració de nivells de carbonat degut a l’evaporació d’aigua en antics 

sòls. El gruix mitja d’aquests nivells és de 20 a 40 cm encara que a vegades arriba als 2 m.  

Els llims són de color beige a bru i contenen a vegades nòduls de tortorà. Són en general poc 

plàstics i estan poc consolidats. Les argiles són de color rogenc, producte de sòls residuals i 

tenen plasticitat mitja. 
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En les vores de conca hi ha nivells sorrencs i onerosos intercalats. La base sobre la qual 

descansa aquesta unitat són les pissarres i el granit en les proximitats del massís del Tibidabo i 

les margues i sorres groguenques del Pliocè. Superficialment algunes rieres han deixat 

formacions al·luvials de sorres i llims poc consolidats d'espessor no superior a 10 metres que 

tenen una gran importància des del punt de vista geotècnic. 

3.2. Descripció de la zona d’estudi 
El solar estudiat se situa en el centre del casc urbà de Barcelona en una zona amb un pendent 

inferior al 4% que baixa cap al Sud-est. El solar té façana a carrer Buenos Aires i llinda amb 

edificis sense planta de soterrani. Esta situat a aproximadament 275 metres del pla d’actuació 

d’aquest projecte. 

S'ha pres com a referència de cota relativa (0,0 m) la rasant del carrer 

Buenos Aires. La situació i cota dels sondejos s'indica en el plànol adjunt. 

3.3. Estructura geotècnica 
En els sondejos realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 

CAPA R: Reblert 

Aquesta capa es localitza en superfície i té un espessor d'1,0 a 2,2 metres que disminueix cap a 

la zona de façana a carrer Buenos Aires. Correspon a terres de reblert formades per llims 

argilencs marrons amb sorres, graveta i restes de ceràmica. En el cas dels sondejos S-1 i S-2 en 

els primers 20 centímetres d'aquest nivell hi ha un sòl vegetal llim-argilenc amb algunes restes 

d'arrels. En aquesta capa s'inclouen restes de fonaments i possibles serveis enterrats. És una 

capa de naturalesa heterogènia, esponjada i de baixa resistència que es retirarà en els treballs 

d'excavació. 

CAPA A: Argiles Sorrenques 

Es localitza sota la capa de reblert i té un grossor entre 2,6 i 3,8 metres, augmentat cap al 

sector dels sondejos S-3 i S-4. Està formada per argiles de color marró fosc i alguna cosa 

vermellós amb sorres i graveta de pissarra disperses. Entre aquests materials es troben 

carbonats en forma de nòduls i vetes. En general, són materials cohesius, secs i mitjanament 

consolidats en profunditat, amb una resistència mitjana. 

CAPA B: Llims argilencs 

Es troba sota els materials de la capa anterior, a una profunditat bastant uniforme de 4,9 a 5,3 

metres respecte de les cotes de perforació, excepte a la zona del sondeig S-2, on es localitza a 

3,6 metres de profunditat. Té un grossor que varia entre 5,1 i 9,1 metres, augmentant cap al 

sector dels sondejos S-3 i S-4. Es compon de llims argilencs de color marró amb vetes i nòduls 

de carbonat i graveta de pissarra dispersa, una mica humits i mitjanament consolidats. Entre 

aquests materials es barregen sorres de granulometria fina a molt fina, de manera dispersa o 

bé en forma cossos lenticulars d'escassa potència i continuïtat lateral. Cap a la base de la capa 

aquests materials passen gradualment a ser més argilencs alhora que adquireixen una tonalitat 
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marró més vermellosa. En conjunt, són materials cohesius, una mica humits, mitjanament 

consolidats amb una resistència baixa a mitjana. 

CAPA C: Argiles amb sorres i graves 

El sostre d'aquesta capa se situa sota els materials anteriors, a una profunditat, respecte a la 

boca dels sondejos de 10,0 a 14,1 metres, enfonsant-se cap a la zona sud-oest de la parcel·la. 

Té un grossor superior a 15 metres sense haver arribat a travessar la seva base en cap dels 

sondejos realitzats. Es compon d'argiles vermelloses amb sorres i graves de pissarra i carbonats 

dispersos. Els carbonats es troben en forma de vetes i nòduls dispersos així com acumulats en 

nivells i nius de petit espessor que aporten a la capa una tonalitat blanquinosa i una major 

resistència. En general, són materials cohesius, amb una fracció granular composta per sorres i 

graves, de secs a molt humits, i ben consolidats, amb una resistència alta. 

S’adjunta un esquema gràfic per tenir 

una idea de les capes prèviament 

esmentades. 

 

 

 

Figura 1. Esquema dels estrats del terreny. 
Elaboració propia. 
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3.4. Nivell Freàtic 
En les dates de realització de l'estudi de camp (11/02/09, 12/02/09 i 17/02/09) s'ha trobat 

nivell d'aigua en els sondejos, a una profunditat de 17,1 a 17,6 metres respecte de les boques 

de perforació. S'ha pres mostra d'aigua en el sondeig S-2 per realitzar l'analítica. El resultat ha 

estat el següent: 

 

Segons la Norma TGL11357, l'aigua es classifica en el grau “I”: “Nul·la agressivitat a 

l'enduriment del formigó”. 

Segons la “Instrucció de Hormigón Estructural (EHE)” BOE del 13 de Gener de 1999, suplement 

11, REIAL DECRET 2.661/1998 de l'11 de Desembre. L'aigua freàtica compleix la condició de 

l'Article 27 i segons l'Article 37.3.4 no és necessari que el ciment del formigó dels fonaments 

tingui una característica addicional de resistència als sulfats. 

4. SISMICITAT 
S'han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la ‘Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), segons l'establert en el 

Reial Decret 997/2002, de 27 de Setembre (B.O.I. nº 244 d'11 d'Octubre de 2.002). 

En aquest cas la zona estudiada es troba dins de la ‘Zona Sísmica 2’ que implica una sismicitat 

mitjana a baixa, en la isosista de grau VI-VII. Per a la localitat de Barcelona es considera un 

valor d'acceleració sísmica bàsica ab = 0,04g, sent g l'acceleració de la gravetat, i un coeficient 

de contribució K=1. 
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Figura 2. Mapa de les zones sísmiques de Catalunya i les intensitats en escala macrosísmica 

internacional (MSK). Font:  Institut Cartogràfic de Catalunya. 

L'edifici projectat es classifica amb importància normal. La capa R, amb espessor màxim de 2,2 

metres, es classifica com a terreny tipus IV. La Capa A, amb un grossor màxim de 3,8 metres, es 

classifica com a terreny tipus III; la capa B, amb una potència màxima de 9,1 metres, es 

classifica com a terreny tipus III; la capa C amb un espessor comprovat de 15 metres, es 

classifica com a terreny tipus III. 

En funció de les característiques de terreny, s'adoptarà un coeficient de tipus del sòl (C) = 

1,629; i un coeficient de risc de ρ = 1,0. El coeficient d'amplificació (S) del terreny es calcula 

d'1,3034. L'acceleració de càlcul (ac) es calcula a partir de: 

ac = S • ρ • ab 

En el present cas obtenim un valor de ac de 0,0521g. 
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5. RIPABILITAT 
Els materials travessats en els sondejos són excavables amb màquines ordinàries de moviment 

de terres.  

6. TIPUS D’AMBIENT I CLASSE D’EXPOSICIÓ 
El tipus d’ambient en el que es troba sotmès un element estructural ve definit pel conjunt 

d’accions físiques i químiques a les que està exposat i que pot arribar a provocar la degradació 

com a conseqüència d’efectes diferents als de les càrregues i sol·licitacions considerades en 

l’anàlisi estructural. 

El tipus d’ambient ve definit per la combinació de: 

Una de les classes generals d’exposició davant la corrosió de les armadures 

Les classes específiques d’exposició relatives als processos de degradació que precedeixen per 

cada cas. 

Classe general d’exposició a la corrosió de les armadures 

Segons les classes d’exposició (taula 8.2.2 de l’Article 8è de la EHE-08) es classifica com un 

ambient de classe normal, subclasse humitat alta i designació IIa ja que l’obra es tracta d’un 

element enterrat. 

Classes específiques d’exposició relatives a altres processos diferents de la corrosió 

Segons les classes d’exposició ambiental (apartat 8.2.3 de l’Article 8è de la EHE-08) es classifica 

la seva agressivitat com a Tipus d’exposició NO AGRESSIU, pel seu contingut en sulfats i 

magnesi. 

A partir de les classes definides, es determina un TIPUS D’AMBIENT: IIa+No Agressiu 

7. RECOMANACIONS  
Sobre la base dels sondejos realitzats i a la interpretació donada entre ells suposant unes 

relacions geològiques normals, es diferencien quatre capes denominades R, A, B i C, les 

característiques geotècniques de les quals es descriuen en capítols anteriors. 

Segons el Codi Tècnic de l'Edificació el terreny analitzat es classifica com a T-1. 

No s'han trobat materials agressius a l'enduriment del formigó. 

En el nostre cas es projecta la construcció d'una estació mes aparcament subterrani amb un 

total de tres nivells de soterrani. Es realitzarà una excavació d'uns 16 metres (respecte de la 

cota de carrer Urgell), quedant la base de la mateixa en els materials de la capa C.  

Atenent a les característiques geològiques, geomètriques i geotècniques dels nivells travessats, 

es recomana realitzar: 

 



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Annex 4: Estudi Geotècnic 

 

8 

Cimentació perimetral: 

Per mantenir l'estabilitat dels carrers i dels edificis propers es recomana una fonamentació 

profunda mitjançant mur pantalla, encastat un mínim de cinc vegades la seva amplària, en els 

materials de la capa C i dimensionat per transmetre al terreny tensions de treball 

de 14,28Kg/cm² per punta i de 0,38 Kg/cm² per fust. 

Depenent del procediment constructiu, pot esser aconsellable com a factor de seguretat 

realitzar una sèrie d'ancoratges temporals. La zona activa d'aquests quedarà dins de les capes 

A, B i C. Les tensions de transferència calculades per a cada cas s'indiquen en l'apartat 4.4. del 

estudi geotècnic adjunt. 

Fonamentació dels pilars: 

Fonamentació directa mitjançant llosa armada encastada en els materials de la capa C i 

dimensionada per transmetre al terreny tensions de treball de 3,0 kg/cm². 

Murs perimetrals: 

Per al càlcul de la pressió de les terres sobre els murs perimetrals es prendran els següents 

paràmetres geotècnics: 

 

Totes aquestes dades s’hauran de verificar amb una campanya de reconeixement real. 
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MEMORIA TÉCNICA 
 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
 
Por encargo de INMOBILIARIA SOLLER, S.L. e INMUEBLES REUNIDOS, S.A., 
se ha llevado a cabo la exploración y estudio geotécnico de un solar situado en la 
calle Buenos Aires nº 47-49, de la ciudad de Barcelona, con el fin de investigar las 
características geotécnicas y naturaleza del subsuelo. 
 
Se proyecta la construcción de un aparcamiento subterráneo, con cinco plantas de 
sótano. La superficie aproximada en planta es de unos 665 m2. Según el Código 
Técnico de la Edificación se clasifica como C-2. 
 
Los objetivos del presente informe han sido: 
 
 

a. Conocimiento de la naturaleza, características de resistencia y compacidad 
del subsuelo a distintas profundidades. 

 
b. Ver las diferentes profundidades de cimentación. 

 
c. Determinar las cargas admisibles 

 
d. Calcular los asientos previsibles. 

 
e. Conocer a que profundidad se localiza el nivel freático. 

 
 
 
A este fin se han realizado un conjunto de trabajos y ensayos según las 
indicaciones sobre geotécnica que se establecen en el Documento Básico SE-C 
del Código Técnico de la Edificación durante la primera y la segunda quincenas del 
mes de Febrero de 2009. 
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2.  TRABAJOS  REALIZADOS  
 
 

2.1.  SONDEOS 

 
 
Se han realizado 4 sondeos a rotación con extracción de muestras de cada nivel 
atravesado. 
 
La sonda utilizada ha sido una FRASTE MULTIDRILL PL con varillaje de 90 mm de 
diámetro.  
 
En el siguiente cuadro se indica la cota, método de perforación y profundidad de 
cada sondeo realizado: 
 
 

SONDEO Cota Relativa* Método 
Profundidad 

(m) 

S-1 +0,5 m Rotación 25,0 m 

S-2 +0,2 m Rotación 25,0 m 

S-3 +0,2 m Rotación 22,0 m 

S-4 +0,3 m Rotación 27,0 m 

TOTAL   99,0 m 

    *calle Buenos Aires. 

 
Los sondeos y la toma de muestras “in situ”, han sido realizados por la Empresa de 
nuestro grupo: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada por la Direcció 
General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de 
sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” para reconocimientos geotécnicos 
(GTC), con código de identificación nº 06140.CGT06(B). 
 
 
 

2.2. STANDARD  PENETRATION  TEST 
 
Se han efectuado 28 ensayos Standard de Penetración (S.P.T.) en las distintas 
capas que se han atravesado. 
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Los ensayos se han realizado con penetrómetro toma-muestras bipartido de 2" de 
diámetro según las siguientes normas: 
 
  - Peso de la maza de hinca 63,5 Kg 
 
  - Altura de caída   76,2 cm 
 
  - Intervalo de penetración 30,5 cm 
 
 
 

2.3. MUESTRAS INALTERADAS Y REPRESENTATIVAS 
 
En los sondeos se toman muestras de los distintos niveles atravesados.  La toma 
de muestras se realiza con los utensilios de la extracción de muestras inalteradas 
o del ensayo Standard de Penetración, o bien de los materiales sacados 
directamente a través de la sarta de perforación. 
 
Siguiendo la nomenclatura que indica el apartado 3.4.2. ‘Toma de muestras’ del 
Documento Básico SE-C, las muestras son del tipo: 
 

Tipo de 
muestra 

Denominación Forma de extracción Características 

Inalterada (I) 

Sacamuestras de pared 
gruesa de 5,9 cm de 

diámetro A 
 

Parafinada 
 

Con batería 

Mantiene inalteradas las 
propiedades de estructura, 

densidad, humedad, 
granulometría, plasticidad y 
componentes químicos del 

terreno en su estado natural 

B 
Representativa 

(S) 
Sacamuestras bipartido 

del ensayo SPT 

Mantiene inalterada la 
humedad  del terreno en 

su estado natural 

C Ripios  (R) 
Mediante el ascenso de 
la sarta de perforación 

Muestra la naturaleza del 
terreno 

 
Cada grado abarca las características del tipo de muestra posterior. El número y 
tipo de muestras a obtener depende del tipo de campaña de reconocimiento (en 
función del objetivo del estudio) y de las exigencias del terreno. 
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En nuestro caso se han tomado 28 muestras representativas y 3 muestras 
inalteradas que corresponden a los ensayos SPT tipo (B) y al ensayo tipo (A), 
respectivamente. 
 
Las muestras analizadas corresponden a los sondeos y profundidades siguientes: 
 

SONDEO PROFUNDIDAD MUESTRA TIPO 

S-2 2,5 m m-1 A 

S-2 12,0 m m-2 A 

S-1 15,0 m m-3 B 

S-4 9,0 m m-4 B 

 
 
Las muestras han sido llevadas directamente al laboratorio en un término máximo 
de 24 horas después de realizar el estudio de campo, para su almacenamiento y 
conservación, hasta el momento de realización de los ensayos, según Norma UNE 
103100/95.     
 
Los ensayos de laboratorio se han llevado a cabo en el Laboratorio TERRES, 
Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.L., acreditado por la Direcció General 
d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

2.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Todas las muestras almacenadas en el laboratorio son revisadas por un geólogo, 
con el fin de completar el parte de campo del sondeo y programar la campaña de 
ensayos de laboratorio.  
 
MI en S-2 a 2,5 m: (m-1) 
 
Arcillas marrón oscuro con vetas de carbonato y gravilla dispersa. 
 
MI en S-2 a 12,0 m: (m-2). 
 
Arcillas marrón rojizo con algún nódulo de carbonato disperso. 
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SPT en S-1 a 15,0 m: (m-3). 
 
Arenas heterométricas con gravillas y gravas de pizarra y cuarzo, con abundante 
matriz arcillosa marrón oscuro rojizo. 
 
SPT en S-4 a 9,0 m: (m-4). 
 
Limos arcillosos marrón claro y algo rojizo, con gravas dispersas. 
 
 

2.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Una vez reconocidas las muestras se realizan los cortes geológicos previos del 
terreno y en base a ellos se programa una serie de ensayos en función de los 
distintos niveles atravesados, objetivos del estudio y exigencias del material. Con 
los ensayos de laboratorio se pretende, principalmente, conocer las características 
físicas de los materiales y agruparlos según comportamientos. También se 
examinan características químicas de los suelos en el caso de que se tengan 
indicios de que pueden ser agresivos o sufrir cambios volumétricos.  
 
Los ensayos mecánicos se realizan con el fin de conocer los detalles más 
característicos de resistencia y determinar los parámetros fundamentales que 
intervienen en las conclusiones de la presente memoria.  
 
Todo el conjunto de datos del laboratorio colabora a definir las condiciones más 
idóneas de cimentación. 
 
En líneas generales, se distinguen los siguientes grupos de ensayos: 
 
• Estado natural (humedad y densidad) 
 
• Identificación (Granulometría, límites de Atterberg, peso específico relativo,...) 
 
• Químicos (contenido en materia orgánica, sulfatos solubles, carbonatos, pH,...) 
 
• Mecánicos de resistencia (compresión simple, corte directo, triaxial, vanetest, 

etc...) 
 
• Mecánicos de deformabilidad (edómetro, expansividad Lambe, presión de 

hinchamiento, hinchamiento libre, ...) 
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2.4.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
Límites de Atterberg (límite líquido UNE 103103/94 y límite plástico UNE 
103104/93) 
 
Determinan la plasticidad y consistencia del suelo hasta ciertos límites sin 
romperse y por medio de ellos se puede aproximar el comportamiento del suelo en 
diferentes épocas. También nos indica el grado de compresibilidad del suelo. Es un 
ensayo básico para la clasificación del suelo.  En caso de no poder determinarse 
los límites se dice que el suelo es “no plástico” (NP). 
 
Sulfatos solubles en suelos (UNE 103201/96) 
 
Este ensayo tiene por objeto comprobar la existencia de sulfatos solubles en el 
suelo. Es por ello un ensayo cualitativo. En el caso de que se obtuviese un 
resultado positivo, se realizaría un ensayo cuantitativo, para determinar la 
cantidad de sulfatos solubles que contiene el suelo. 
 
 
Análisis granulométrico  por tamizado (UNE 103101/95) 
 
Determina los diferentes tamaños de las partículas que forman el suelo y se 
expresa en tanto por ciento que pasa por los distintos tamices utilizados, hasta el 
tamiz UNE 0,08.  Si interesaran los tamaños inferiores, se debe completar con el 
procedimiento de granulometría por sedimentación (UNE 103102).  Es un ensayo 
básico para la clasificación del suelo. 
 
 
Ensayos de corte directo  (ensayo consolidado rápido)  (UNE 103401/98) 
 
Se han efectuado con un aparato de corte, con anillo de 100 Kg/cm² con 
comparadores para medir deformaciones y empujes simultáneamente. Se tallan 
tres probetas cilíndricas de 5 cm de diámetro y 2,6 cm de altura. Cada probeta se 
consolida con inmersión a cargas respectivas de 1,0 Kg/cm², 2,0 Kg/cm², y 3,0 
Kg/cm², durante 24 horas, antes de proceder a su corte. Tiempo de corte 2 
minutos por cada 0,01 mm de deformación. 

Nº col·legiat 4897

Col·legiat TEODORO GONZALEZ LOPEZ

Data 03/03/2009 El Secretari,Foli: 00522

Núm: 050900522

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



Informe nº: 10492 

 
Centro Catalán de Geotecnia S.L.– Pje. Arrahona 4, nave 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberá del V. – T. 937 298 975 Pág 7 de 25 

 
Ensayo de compresión simple (UNE 103400/93) 
 
Se determina la resistencia a la compresión simple (compresión axial no 
confinada) en muestras de suelos que tengan cohesión. Se han efectuado con una 
prensa y anillo adecuados a la resistencia que “a priori” se estima para el suelo, 
con un control de la velocidad de deformación. Se utilizan anillos dinamométricos 
de 2,5 KN o 30 KN según el tipo de suelo. Se aplican tensiones crecientes hasta la 
rotura de la muestra o bien hasta alcanzar deformaciones del 15%.  
 
La deformación se mide con comparadores sensibles en centésimas de milímetros 
en prensa manual o bien el ensayo se realiza con velocidad controlada en prensa 
motorizada. Las probetas a ensayar se tallan cilíndricas con dimensiones máximas 
de 12,7 cm en prensa manual y 13 cm en prensa motorizada.  La altura de la 
probeta es como mínimo el doble del diámetro. La velocidad de rotura está 
comprendida entre el 1%/min y el 2%/min.  Se adjunta la hoja con gráfico del 
resultado del ensayo, características de la rotura y aparatos utilizados. 

 
 
2.4.2. ENSAYOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO 
 
El tipo, Norma y número de ensayos realizados se describe en el cuadro adjunto: 
 

 
GRUPO DE ENSAYOS 

 

 
ENSAYO 

 
NORMA 

 
Nº de 

ensayos 

Identificación 

 
Pasa tamiz UNE 0,08 
 
Límites de Atterberg 

 
UNE 103101/95 
 
UNE 103103/94 - 
130104/94 

 
4 
 
4 

 

Químicos 
 

 
Sulfatos solubles 
 
pH del suelo 
 

 
UNE 103201/96 
 
------------------ 

 
4 
 
4 

Mecánicos de 
resistencia 

 
Compresión simple 
 
Corte directo 
 

 
UNE 103400/93 
 
UNE 103401/98 

 
1 
 
1 

 
 
Para la clasificación de los suelos se han utilizado los sistemas USCS (Casagrande 
modificado), el dado por la American Highway Research Board y el índice de grupo. 
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3. GEOLOGÍA 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS  GEOLÓGICAS 
  
El solar estudiado se encuentra situado en la unidad morfológica denominada Llano 
de Barcelona, próximo a la Cordillera Litoral.  
 
Esta unidad formada por materiales cuaternarios limita al Norte y Noroeste con el 
macizo del Tibidabo, al Sur, con el delta del río Llobregat al Este con el Mar y al 
Noreste con el delta del río Besós. 
 
Los materiales cuaternarios del Llano de Barcelona, están constituidos por el 
denominado "triciclo".  Se trata de la repetición por tres veces el ciclo: tortorá-
limos-arcillas (de arriba a abajo). A veces no se halla completo debido a la no 
sedimentación o a la erosión producida posteriormente. 
 
El tortorá es una concentración de niveles de carbonato debida a la evaporación de 
agua en antiguos suelos. El espesor medio de estos niveles es de 20 cm a 40 cm 
aunque a veces alcanza los 2 metros. 
 
Los limos son de color beige a pardos, contienen a veces nódulos de tortorá, son 
en general poco plásticos y están poco consolidados. Las arcillas son de color rojo, 
producto de suelos residuales, y tienen plasticidad media. 
 
En los bordes de cuenca hay niveles arenosos y gravosos intercalados. La base 
sobre la que descansa esta unidad son las pizarras y el granito en las 
proximidades del macizo del Tibidabo y las margas y arenas amarillentas del 
Plioceno. 

 
Superficialmente algunas rieras han dejado formaciones aluviales de arenas y 
limos poco  consolidados de espesor no superior a 10 metros que tienen una gran 
importancia desde el punto de vista geotécnico.  
 
 
 

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
 
El solar estudiado se sitúa en el centro del casco urbano de Barcelona en una zona 
con una pendiente inferior al 4% que baja hacia el Sureste.  
 
El solar tiene fachada a calle Buenos Aires y linda con edificios sin planta de 
sótano. 
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La superficie de la parcela es regular y no está edificada. La mitad Este se halla 
parcialmente ajardinada y la mitad Oeste tiene acopiada abundante cantidad de 
materiales de construcción. 
 
Se ha tomado como referencia de cota relativa (0,0 m) la rasante de la calle 
Buenos Aires. 
 
La situación  y cota de los sondeos se indica en el plano adjunto. 
 
 

3.3.  CARACTERÍSTICAS  GEOTÉCNICAS 
 
En los sondeos realizados distinguimos los siguientes niveles geotécnicos: 
 
CAPA R: 
 
Esta capa se localiza en superficie y tiene un espesor de 1,0 a 2,2 metros que 
disminuye hacia la zona de fachada a calle Buenos Aires. 
 
Corresponde a tierras de relleno formadas por limos arcillosos marrones con 
arenas, gravilla y restos de cerámica.  
 
En el caso de los sondeos S-1 y S-2 en los primeros 20 centímetros de este nivel 
hay un suelo vegetal limo-arcilloso con algunos restos de raíces. 
 
En esta capa se incluyen restos de cimientos y posibles servicios enterrados. 
  
Es una capa de naturaleza heterogénea, esponjada y de baja resistencia que se 
retirará en los trabajos de excavación. 
 
 

CAPA A:    
 
Se localiza bajo la capa de rellenos y tiene un grosor entre 2,6 y 3,8 metros, 
aumentado hacia el sector de los sondeos S-3 y S-4. 
 
Está formada por arcillas de color marrón oscuro y algo rojizo con arenas y gravilla 
de pizarra dispersas. 
 
Entre estos materiales se encuentran carbonatos en forma de nódulos y vetas. 
 
En general, son materiales cohesivos, secos y medianamente consolidados en 
profundidad, con una resistencia media. 

Nº col·legiat 4897

Col·legiat TEODORO GONZALEZ LOPEZ

Data 03/03/2009 El Secretari,Foli: 00522

Núm: 050900522

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



Informe nº: 10492 

 
Centro Catalán de Geotecnia S.L.– Pje. Arrahona 4, nave 3 – Pol. Santiga - 08210 Barberá del V. – T. 937 298 975 Pág 10 de 25 

 
 
En los ensayos de campo y de laboratorio se obtienen los siguientes parámetros 
geotécnicos:  
 

 
Resistencia:   

 
En los ensayos SPT se han obtenido valores medios de NSPT  de 12 a 16.  

 
 

CAPA B:    
 
Se encuentra bajo los materiales de la capa anterior, a una profundidad bastante 
uniforme de 4,9 a 5,3 metros respecto de las cotas de perforación, excepto en la 
zona del sondeo S-2, donde se localiza a 3,6 metros de profundidad. 
  
Tiene un grosor que varía entre 5,1 y 9,1 metros, aumentando hacia el sector de 
los sondeos S-3 y S-4. 
  
Se compone de limos arcillosos de color marrón con vetas y nódulos de carbonato 
y gravilla de pizarra dispersa, algo húmedos y medianamente consolidados. 
 
 
 
 

Características Geotécnicas 

Muestras ensayadas m-1 

Composición: Arcillas con gravilla 

Clasificación suelos según U.S.C.S. / H.R.B. CL y A-6 (9,4) 
Límite líquido 30,9 

Límite plástico 17,4 Límites Atterberg 

índice de  plasticidad (Ip) 13,5 

Granulometría Finos (Φ≤ 0,08 mm) 95,6 % 

pH de la suspensión 7,4 

Contenido en sulfatos < 600 mg/Kg Agresividad del suelo 

Resultado No agresivo 

Cohesión (C) 0,18 kg/cm2 

Corte Directo Angulo de rozamiento interno 
(φ) 

27,7º 
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Entre estos materiales se mezclan arenas de granulometría fina a muy fina, de 
manera dispersa o bien en forma cuerpos lenticulares de escasa potencia y 
continuidad lateral. 
 
Hacia la base de la capa estos materiales pasan gradualmente a ser más arcillosos 
a la vez que adquieren una tonalidad marrón más rojiza. 
 
En conjunto, son materiales cohesivos, algo húmedos medianamente consolidados 
con una resistencia baja a media. 
 
En los ensayos de campo y de laboratorio se obtienen los siguientes parámetros 
geotécnicos:  
 
 

 
En los ensayos SPT se han obtenido valores medios de NSPT  de 15 a 18 con valores 
superiores en los niveles con mayor contenido en carbonatos.  
 
 

CAPA C:    
 
El techo de esta capa se sitúa debajo de los materiales anteriores, a una 
profundidad, respecto a la boca de los sondeos de 10,0 a 14,1 metros, 
hundiéndose hacia la zona suroeste de la parcela. 
 
Tiene un grosor superior a 15 metros sin haberse llegado a atravesar su base en 
ninguno de los sondeos realizados. 
 
Se compone de arcillas rojizas con arenas y gravas de pizarra y carbonatos 
dispersos. 

Características Geotécnicas 

Muestras ensayadas m-4 

Composición: Limos arcillosos con gravas 

Clasificación suelos según U.S.C.S. / H.R.B. CL y A-6 (11,0) 
Límite líquido 36,5 

Límite plástico 20,0 Límites Atterberg 

índice de  plasticidad (Ip) 16,5 

Granulometría Finos (Φ≤ 0,08 mm) 81,1 % 

pH de la suspensión 6,4 

Contenido en sulfatos < 600 mg/Kg Agresividad del suelo 

Resultado No agresivo 
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Los carbonatos se encuentran en forma de vetas y nódulos dispersos así como 
acumulados en niveles y nidos de pequeño espesor que aportan a la capa una 
tonalidad blanquecina y una mayor resistencia. 
 
En general, son materiales cohesivos, con una fracción granular compuesta por 
arenas y gravas, de secos a muy húmedos, y bien consolidados, con una 
resistencia alta. 
 
En los ensayos de campo y de laboratorio se obtienen los siguientes parámetros 
geotécnicos:  
 

 
 
Resistencia:   

 
En los ensayos SPT se han obtenido valores medios de NSPT  de 25 a 35. Los 
valores superiores corresponden a niveles con mayor presencia de gravas o 
concentraciones de carbonatos. 

 

Características Geotécnicas 

Muestras ensayadas m-2 y m-3 

Composición: Arcillas rojizas con arenas 

Clasificación suelos según U.S.C.S. / H.R.B. CL, SC  y A-6 (3,2 - 12,0) 
Límite líquido 31,0 – 37,4 

Límite plástico 15,7 – 17,3 Límites Atterberg 

índice de  plasticidad (Ip) 15,3 – 20,1 

Granulometría Finos (Φ≤ 0,08 mm) 43,3 – 90,9 % 

Humedad (Wn) 18,3 % 

Densidad aparente 2,10 g/cm3 
Relaciones volumétricas 

 
Densidad seca 1,77 g/cm3 

pH de la suspensión 6,6 – 7,1 

Contenido en sulfatos < 540 mg/Kg Agresividad del suelo 

Resultado No agresivo 

Carga de rotura (qu) 3,62 kg/cm2 

Deformación 4,31 % 
Resistencia compresión 

simple 

Angulo de rotura (θ) 83º 
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3.4.  NIVEL  FREÁTICO  
 
En las fechas de realización del estudio de campo (11/02/09, 12/02/09 y 
17/02/09) se ha encontrado nivel de agua en los sondeos, a una profundidad de 
17,1 a 17,6 metros respecto de las bocas de perforación. 
  
Se ha tomado muestra de agua en el sondeo S-2 para realizar la analítica. El 
resultado ha sido el siguiente:  
 

Parámetros Resultados 

pH 7,38 µpH 

Magnesio 27 mg/l Mg2+ 

Amonio 7,5 mg/l NH4+ 

Sulfatos 163 mg/l SO4
2- 

CO2 agresivo a la cal 0 mg/l 

Residuo seco 972 mg/l 

Conductividad a 25ºC 1.402 µS/cm 

Dureza total 673 mg/l C03Ca 

Bicarbonatos 336 mg/l CO3H- 

Cloruros 266 ppm Cl- 

Calcio 226 ppm Ca2+ 

 
Según la Norma TGL11357, el agua se clasifica en el grado “I”: “Nula agresividad  
al fraguado del hormigón”. 

 
Según la “Instrucción de Hormigón Estructural (E H E)” BOE del 13 de Enero de 
1999, suplemento 11, REAL  DECRETO 2.661/1998 del 11 de Diciembre. El agua 
freática  cumple la condición del Artículo 27 y según el Artículo 37.3.4 no es 
necesario que el cemento del hormigón de los cimientos  tenga una característica 
adicional de resistencia a los sulfatos. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
 

4.1.  PROFUNDIDADES DE CIMENTACIÓN. CARGAS ADMISIBLES. 
 
La presión admisible en una cimentación viene limitada por dos factores que al no 
guardar relación entre ellos deben ser considerados por separado. 
 
 
 - Seguridad frente al hundimiento por rotura o punzonado del terreno, que 
depende de la resistencia de éste a la rotura por  esfuerzo cortante.  
 
 - Seguridad frente al asiento del terreno que puede perjudicar  la estructura 
del edificio y que depende de la compresibilidad  del terreno, de la profundidad de 
la zona interesada por la carga función del área cargada y de la tolerancia de la 
estructura a los asientos diferenciales. 
 
 
Debido a la dificultad de medición del acortamiento elástico y a la separación de la 
energía producida por el golpeo de la maza, es costumbre, para calcular la 
capacidad de carga, aplicar un coeficiente de seguridad 6. 
 
 
Para suelos cohesivos, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 
 
 
          Qdr  = 3,7 x Qu          para zapatas cuadradas 
 
          Qd   = 2,85 x Qu         para zapatas continuas 
 
          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   para zapatas rectangulares, con un                
ancho B y una longitud L. 
 
 
Las cargas admisibles se calculan aplicando a las cargas de rotura un coeficiente 
de seguridad Gs = 3. 
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Para suelos granulares, las cargas admisibles vienen dadas por las fórmulas: 
 
 
Qad  =   N/12 x S x [( B + 0,3 )/ B ]²  para B > 1,25 m 
 
Qad  =   N/8 x S               para B ≤ 1,25 m 
 
N  = Número de golpes del S.P.T. 
 
S  = Asientos máximos en pulgadas. 
 
B  = Ancho de la zapata en pies. 
 
 
Para calcular la tensión de trabajo de una cimentación directa empotrada en el 
terreno,  Terzaghi calculó una formula que tiene en cuenta el peso de la tierra que 
confina el cimiento. 
  

 
Donde: 
 

Qh =  carga de hundimiento 
 

q    =  sobrecarga sobre el nivel de cimentación =H·γ  
 

B     =  ancho de zapata 
 

c     =   cohesión del terreno de cimentación 
 

Nc,  Nq  y  Nγ =  factores de capacidad de carga que sólo dependen de Φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γγ ⋅⋅⋅+⋅+⋅= NBNqNcQ qch 2
1
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CIMENTACIÓN  DIRECTA 
 
Aplicando las fórmulas descritas anteriormente se calculan las siguientes cargas: 
 

Capa 
Tipo de 
suelo 

Valores 
de Nspt 

Qad Losa 
armada 

Qad Zapata 
corrida 

Qad Zapata 
cuadrada 

R Relleno -- No apoyar No apoyar No apoyar 

A Cohesivo 12 – 16 1,2 Kg/cm² 1,0 Kg/cm² 1,3 Kg/cm² 

B  Cohesivo 1 - 18 1,5 Kg/cm² 1,3 Kg/cm² 1,6 Kg/cm² 

C  Cohesivo 25 - 35 3,0 Kg/cm² 2,5 Kg/cm² 3,2 Kg/cm² 

 
 

4.2. ASIENTOS PREVISIBLES 
 
Los asentamientos vienen determinados por la fórmula: 
 
 S = Q  x h  x  1/E 
 
Siendo: 
 
Q = Sobrepresión media aplicada al terreno 
h = Espesor del estrato compresible 
E = Módulo de elasticidad 
 
Para las cargas que se indican en el apartado anterior se han calculado los 
siguientes asientos:  
 

Capa 
Tipo de 
suelo 

Tensión de 
Trabajo 

Asiento    
(en cm) 

A Cohesivo 1,3 Kg/cm² 2,3 cm 

B  Cohesivo 1,6 Kg/cm² 2,1 cm 

C  Cohesivo 3,2 Kg/cm² 1,3 cm 
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4.3. CIMENTACIÓN PROFUNDA 
 
Debido a las características geotécnicas de los diferentes niveles existentes y a su 
distribución en profundidad, seria interesante estudiar una cimentación perimetral 
profunda empotrada en los materiales de la capa C. 
 
La carga máxima que una cimentación profunda puede transmitir al terreno, 
resulta ser: 

 

            sspp AfAqQcr ⋅+⋅=   

Donde: 
 
  qp  =  Resistencia en punta. 
  Ap  =  Área de la sección del fuste. 
  fs  =  Rozamiento lateral del fuste. 
  As  =   Área lateral del fuste. 
 
Según C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and foundation división A.S.C.E. 
l956). 
 
Según el  Documento Básico del Código Técnico de la  Edificación (CTE) el cálculo 
de una cimentación profunda a partir de los ensayos SPT in situ”, se pude realizar 
con las siguientes fórmulas:  
 
- Resistencia en Punta: 
 
*Suelos granulares 
 
La determinación de la resistencia en punta para materiales granulares se puede 
determinar a partir de resultados in situ (especialmente SPT).   
 
A partir del valor de Nspt se obtiene la siguiente expresión: 
                    

SPTNp Nfq ⋅=   (MPa) 

 
Donde:  
 
fN = 0,4   para pilotes prefabricados  
fN = 0,2   para pilotes in situ  
 
Se aplicará un factor de seguridad de 3. 
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*Suelos cohesivos 
 
La determinación de la resistencia en punta para materiales cohesivos se puede 
determinar a partir de la expresión:   
 

UPp CNq ⋅=    

 
Donde: 
 
Np corresponde a un valor de 9 
Cu es la resistencia al corte sin drenaje. 
 
 
 
- Resistencia por Rozamiento: 
 
*Suelos granulares 
 
Para suelos granulares, la resistencia por rozamiento se puede considerar igual a: 
                  

SPTf N5,2 ⋅=τ   (kPa) 

 
A efectos de cálculo no se utilizaran valores de N superiores a 50. 
 
 
*Suelos cohesivos 
 
En el caso de los suelos cohesivos se toma la siguiente expresión: 
 

u

u
f C100

C100
+
⋅

=τ   (τ i Cu en kPa) 

 
Se aplicará un factor de seguridad de 2. 
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* Cimentación Perimetral mediante muro pantalla: 
 
- Para el caso que nos ocupa tomamos  fN = 0,2 (pilotes in situ) 
 
- El muro pantalla corresponde a una sucesión de elementos el bulbo de presión de 
los cuales se interseccionan. Es por este motivo que aplicamos un factor reductor 
de 0,7.   
 
-Aplicando la fórmula, un factor de seguridad de 3 para la punta, un factor de 
seguridad de 2 para la caga en fuste y los distintos factores reductores se obtienen 
los siguientes valores:  

 

Capa Tipo de suelo 
Valor 

medio de N 
Carga en 

punta 
Carga por 

fuste 

A Cohesivo 14 --- 0,18 Kg/cm² 

B Cohesivo 15 --- 0,19 Kg/cm² 

C Cohesivo 30 14,28 Kg/cm² 0,38 Kg/cm² 

 
 
 

4.4. ANCLAJES  TEMPORALES 
 
El Código Técnico CTE trata a los anclajes como un caso aparte y no normaliza 
ninguna formulación específica para su cálculo.   
 
Para determinar la carga de estos elementos, el método más utilizado es el 
Método de Bustamante (1980).  
 
 
La carga límite para un micropilote a compresión vale: 
 
        SPL QQQ +=  

Donde:  
 
QL  es la carga límite en cabeza (sin factor de seguridad FS).  
QP   es la resistencia por punta límite.  
QS  es la resistencia por fuste límite.  
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Como un factor de seguridad adicional y debido al diámetro reducido de estos 
elementos, la resistencia por punta se considera nula y se acepta que los anclajes 
trabajen sólo por fuste. 
 
La carga por fuste (Qs) se definen como: 
 
      siiiS qLDQ ⋅⋅⋅∑= π    

 
Siendo para la capa (i): 
 
Di  = diámetro medio real 
Li  = longitud de la capa 
qsi = resistencia unitaria por fuste.  
 
El coeficiente de seguridad propuesto por Bustamante es de 2 en todos los casos. 
  
La carga límite a tracción valdría QL=QS. 
 
Para determinar la Qs de un material se entra en el ábaco correspondiente a partir 
de la carga obtenida en el ensayo presiométrico (Pl en MPa). Este ensayo no es 
nada frecuente por lo que hay una equivalencia entre este ensayo y el valor de 
SPT. 
 
Esta equivalencia puede obtenerse según: 
 
Pl = 2·N/3 (Kg/cm2) 
 
Para el caso que nos ocupa: 
 

Capa Tipo de suelo 
Valor medio 

de Nspt 
Pl (Mpa) 

Qf IGU 
(Kg/cm2) 

Qf IRS 
(Kg/cm2) 

A Cohesivo 14 0,91 0,49 0,86 

B Cohesivo 15 0,98 0,51 0,89 

C Cohesivo 30 1,96 0,76 1,32 
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Ábacos de Bustamante para terrenos granulares y para cohesivos 

 

 
4.5. RIPABILIDAD 
 
Los materiales atravesados en los sondeos son excavables con máquinas ordinarias 
de movimiento de tierras. 
 
En principio se descarta la utilización de lodos bentoníticos para la realización de 
las pantallas perimetrales. 
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4.6. SISMICIDAD 
 
Se han analizado globalmente las características sísmicas de la zona, siguiendo la 
‘Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
según lo establecido en el real decreto 997/2002, de 27 de Septiembre (B.O.E. nº 
244 de 11 de Octubre de 2.002). 
 
En este caso la zona estudiada se encuentra dentro de la ‘Zona Sísmica 2’ que 
implica una sismicidad media a baja, en la isosista de grado VI-VII. 
 
Para la localidad de Barcelona se considera un valor de aceleración sísmica básica 
ab = 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad, y un coeficiente de 
contribución K=1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la 
distribución de las zonas sísmicas y sus intensidades en la 

escala macrosísmica internacional (MSK). 

 
 
El edificio proyectado se clasifica con importancia normal.  
 
La capa R, con espesor máximo de 2,2 metros, se clasifica como terreno tipo IV. 
La Capa A, con un grosor máximo de 3,8 metros, se clasifica como terreno tipo III; 
la capa B, con una potencia máxima de 9,1 metros, se clasifica como terreno tipo 
III; la capa C con un espesor comprobado de 15 metros, se clasifica como terreno 
tipo III.  
 
En función de las características de terreno, se adoptará un coeficiente de tipo del 
suelo (C) = 1,629; y un coeficiente de riesgo de ρ = 1,0. El coeficiente de 
amplificación (S) del terreno se calcula de 1,3034. 
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La aceleración de cálculo (ac) se calcula a partir de   
 
ac = S · ρ · ab 
 
En el presente caso  obtenemos un valor de ac de 0,0521g. 
 
 
 

4.7. CIMENTACIÓN DE LA GRÚA 
 
Se proyecta la construcción de un aparcamiento subterráneo con cinco plantas de 
sótano. 
 
En el caso de colocar una grúa, su cimiento se apoyará en los materiales de la 
capa C y se podrá dimensionar para transmitir al terreno tensiones de trabajo de 
hasta 2,5 Kg/cm2. 
 
 
 

4.8.  RECOMENDACIÓN  FINAL 
 
En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada entre ellos suponiendo 
unas relaciones geológicas normales, se diferencian cuatro capas denominadas R, 
A, B y C, cuyas características geotécnicas se describen en el capítulo anterior.  
 
La capa R corresponde a tierras de relleno limosas y arcillosas con restos de 
cerámica. 
 
La capa A está formada por arcillas de color marrón oscuro y algo rojizo con 
arenas y gravilla de pizarra dispersas y carbonatos en forma de vetas y nódulos. 
 
La capa B son limos arcillosos de color marrón con vetas y nódulos de carbonato y 
gravillas de pizarra dispersas, algo húmedos y medianamente consolidados. 
 
La capa C la constituyen arcillas rojizas con arenas y gravas de pizarra y 
carbonatos dispersos. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación este terreno se clasifica como T-1. 
 
No se han encontrado materiales agresivos al fraguado del hormigón. 
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Se proyecta la construcción de un aparcamiento subterráneo con cinco plantas de 
sótano. 
 
Se realizará una excavación de unos 15 metros (respecto de la cota de calle 
Buenos Aires), quedando la base de la misma en los materiales de la capa C. 
 
 
Atendiendo a las características geológicas, geométricas y geotécnicas de los 
niveles atravesados, se recomienda realizar: 
 
-Cimentación perimetral: 
 

• Para mantener la estabilidad de las calles y de los edificios medianeros se 
recomienda una cimentación profunda mediante muro pantalla, 
empotrado un mínimo de cinco veces su anchura, en los materiales de la 
capa C y dimensionado para transmitir al terreno tensiones de trabajo de 
14,28Kg/cm²  por punta y de 0,38 Kg/cm² por fuste. 

 
Debido a la altura libre de dicho muro pantalla y como factor de seguridad es 
aconsejable realizar una serie de anclajes temporales. La zona activa de éstos 
quedará dentro de las capas A, B y C. Las tensiones de transferencia calculadas 
para cada caso se indican en el apartado 4.4. de la presente memoria. 

 
 

-Cimentación de los pilares: 
 

• Cimentación directa mediante losa armada empotrada en los materiales 
de la capa C y dimensionada para transmitir al terreno tensiones de trabajo 
de 3,0 kg/cm². 

 
El coeficiente de balasto, para placa cuadrada de 30 cm de lado, se puede 
tomar de 4,1 Kg/cm3 (en carga permanente). 

 
 

• Cimentación directa mediante zapatas empotradas en los materiales de la 
capa C y dimensionadas para transmitir al terreno tensiones de trabajo de 
3,2 kg/cm² si son aisladas y de 2,5 kg/cm² si son corridas. 
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Para el cálculo de los empujes de las tierras sobre los muros perimetrales se 
tomarán los siguientes parámetros geotécnicos:  

 
 

Parámetros Capa R Capa A Capa B Capa C 

Cohesión aparente  Kg/cm2 0,08 0,20 0,23 0,22 

Densidad media   T/m3 1,78 2,08 2,06 2,12 

Ángulo de rozamiento interno 25º 26º 27º 28º 

Permeabilidad  cm/seg - 10-7 10-5 10-4 

 
 
Una vez efectuada la explanación, excavación y/o apertura de las zanjas de 
cimentación, es conveniente que se nos comunique rápidamente (antes de realizar 
las cimentaciones) para poder reconocer el terreno, según se indica en el nuevo 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier consulta referente a la presente 
memoria.  
 
                                 Barberá del Vallés, 27 de Febrero de 2009 
          
 
  
 

        

Supervisado por: 

Teodoro González 
Geólogo colegiado nº 4897 

Director General 
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Informe nº: 10492

                    

Peticionario

Dirección 
Datos CIF: B-62488515                 Tf: 937 298 975

Dirección de la obra 
Fecha inicio trabajos 11/02/2009

Fecha final trabajos 19/02/2009

Unidades

sondeo rotación 4
standard penetración test UNE 103800/92 28
Muestra inalterada XP P94-202 3
toma de muestra de agua Anexo 5 EHE 1

Barberá del Vallés, 20 de Febrero de 2.009

Supervisado por:

Enric Aguilá Teodoro González López

Responsable del ámbito Director

ensayos de campo Hoja 1 de 5

H2O

   Pasaje Arrahona 4, nave 3 – Polígono Santiga - 08210 Barberá del Vallés 

PETICIONARIO

   Centro Catalán de Geotecnia, SL 

DATOS DE LA OBRA

C/ Buenos Aires nº 47-49 -  BARCELONA

SPT

OBSERVACIONES

TRABAJOS SOLICITADOS 
Ensayo Norma Referencia

S-1 a S-4

M.I

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la Direcció General d´Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 
para el ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789

F-08-028-00
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Informe nº: 10492

CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo Dirección de la obra Fecha

S-1 (+0,5 m) C/ Buenos Aires nº 47-49  – BARCELONA 11-02-2009

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

24

N = nº de cops en 30 cm
Valor de N (SPT) Columna 

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

Relleno: limos arcillosos 
marrones con arenas y restos 

de cerámica y mortero.

Pr
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Arcillas arenosas con gravas 
de pizarra y carbonatos.

Arenas y gravas de 
pizarra con abundante 

matriz arcillosa de color 
marrón, saturadas.

48

17,6 

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-017-00

hoja 2 de 5

S

Limos arcillosos marrones con 
vetas y nódulos de carbonato 

dispersas, algo húmedas.

Arcillas marrón rojizo con 
vetas de carbonato dispersas 

y algunos niveles con 
abundantes gravillas de 

pizarra y gravas dispersas.

Arcillas de color marrón algo 
rojizo con vetas y algunos 
nódulos de carbonato y 

gravillas de pizarra dispersas.

15

I

18S

54S

2.2

S

25.0

>100S

14.0

17.0

18.0

0.3 Suelo vegetal

Arcillas marrón rojizo con 
abundantes arenas y gravillas 
de pizarra y cuarzo, con vetas 
de carbonato muy dispersas.

S

4.9

10.0

30S

10
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo Dirección de la obra Fecha

S-2 (+0,2 m) C/ Buenos Aires nº 47-49  – BARCELONA 12-02-2009

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

24

N = nº de cops en 30 cm
Valor de N (SPT) Columna 

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

Nivel semicementado

Pr
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Arcillas de color marrón 
rojizo con gravilla, algunas 

gravas de pizarra y 
carbonatos muy dispersos, 

algo húmedas.

Arcillas arenosas marrón 
claro, con gravas de 
pizarra y nódulos de 

carbonato y niveles de 
arenas y gravas de 
pizarra con matriz 

arcillosa marrón claro.

31

17,5 

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-017-00

hoja 3 de 5

S

Relleno: Limos arcillosos marrones, con 
arenas y restos de cerámica.

Limos arcillosos de color 
marrón, algo húmedos, con 

nódulos y vetas de carbonato, 
y arenas dispersas.

16

I

10S

17S

1.0

S

25.0

61S

24S
I

17S

>100S

5.5
5.6

17.3

Arcillas algo limosas de color 
marrón oscuro con vetas de 

carbonato y gravilla de 
pizarra dispersa, algo 

húmedas.
3.6

Limos arcillosos marrones, algo 
húmedos, con nódulos y vetas de 
carbonato, gravilla de pizarra y 

arenas dispersas.

11.3
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo Dirección de la obra Fecha

S-3 (+0,2 m) C/ Buenos Aires nº 47-49  – BARCELONA 19-02-2009

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

24

N = nº de cops en 30 cm
Valor de N (SPT) Columna 

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

Relleno: Limos arcillosos marrones 
con arenas y restos de cerámica.

Pr
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Arcillas marrones con 
abundantes vetas de 

carbonato y gravilla de 
pizarra, húmedas.

>100

17,1 

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-017-00

hoja 4 de 5

S

Limos arcillosos marrones con 
gravilla de pizarra y nódulos 

de carbonato.

Limos marrones con arenas 
muy finas, gravilla y alguna 
grava dispersa, húmedos y 

blandos.

8S

1.2

22.0

15S

20S

7.5

10.5

18.0

Arcillas limosas marrón algo 
rojizo con arenas muy finas, 

vetas de carbonato dispersas, 
gravillas y alguna grava de 

pizarra muy dispersa.

Gravas y gravillas de 
pizarra con abundante 

matriz arcillosa marrón, 
húmedas.

Arcillas algo limosas de color 
marrón oscuro y algo rojizo 
con vetas de carbonato y 

gravilla dispersa de pizarra, 
algo húmedas.

S

5.0

14.1

12
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CORTE ESTRATIGRÁFICO DEL SONDEO

Sondeo Dirección de la obra Fecha

S-4 (+0,3 m) c/ Buenos Aires nº 47-49 - BARCELONA 19/02/2009

N = nº de golpes en 30 cm
Valor de N (SPT) Columna 

LitológicaN.F. MDESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Relleno: Limos arcillosos 
marrones con arenas y restos 

de cerámica.

Pr

Centro General de Sondeos SL es una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya según resolución de fecha 30 de enero de 2006 para el 
ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), con código de identificación nº 06140.GTC06(B)
F-08-018-00

0.1

1.9

Arcillas algo limosas de color 
marrón oscuro y algo rojizo 
con vetas de carbonato y 

gravilla de pizarra dispersa, 
algo húmedas.

Limos marrones con arenas 
muy finas, gravilla y alguna 
grava dispersa, húmedos y 

blandos.

27.0

17,3 

10

12

16

18

14

20 40 60 80

2

8

6

4

20

22

28

30

24

26

hoja 5 de 5

13S

5.3

13.8

S

S

S

S

S

S

S

S

Hormigón

7.5

12.1

Arcillas limosas con arenas, 
vetas de carbonato y alguna 

grava de pizarra.

Limos arcillosos marrones 
con gravilla de pizarra y 
nódulos de carbonato.

17.5

Arcillas marrones con 
abundantes vetas de 

carbonato y gravilla de 
pizarra, húmedas.

Gravas y gravillas de pizarra 
con abundante matriz 

arcillosa marrón y niveles de 
arcillas con abundantes 

gravas.

18

16

17

33

65

21

>100
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Dirección: C/ Buenos Aires nº 47-49Localidad:  BARCELONA

N. Obra: 10492CORTES GEOTÈCNICOS 1 y 2

Escala :    1/200

Capa A: Arcillas de color marrón algo rojizo con arenas y gravilla de pizarra.

Capa R: Tierras de relleno con restos de cerámica.

A

B

Capa B: Limos de color marrón con carbonatos dispersos, algo húmedos.

S 4 (+0,3  m) S 1 (+0,5  m) S 4 (+0,3  m) S 3 (+0,2  m)

Corte Geotécnico 1 Corte Geotécnico 2

Corte Geotécnico 1

Corte G
eotécnico 2

Cota aproximada 
de excavación

Cota aproximada 
de excavación

Capa C: Arcillas rojizas con arenas y gravas de pizarra y carbonatos.

C

NF NF

R

A

B

R

C
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Dirección: C/ Buenos Aires nº 47-49Localidad:  BARCELONA

N. Obra: 10492CORTES GEOTÈCNICOS 3 y 4

Escala :    1/200

A

B

S 2 (+0,2  m)

-10

-8

-6

-4

-2

0

-12

-14

+2

-16
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-20
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-24

-26

S 1 (+0,5  m)

-10
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-2

0

-12

-14

+2

-16

-18

-20

-22

-24

-26

S 3 (+0,2  m) S 2 (+0,2  m)

Corte Geotécnico 3 Corte Geotécnico 4

Corte Geotécnico 4

Co
rte

 G
eo

té
cn

ico
 3

C

Cota aproximada 
de excavación

Cota aproximada 
de excavación

NF NF

R R

A

B

C

Capa A: Arcillas de color marrón algo rojizo con arenas y gravilla de pizarra.

Capa R: Tierras de relleno con restos de cerámica.

Capa B: Limos de color marrón con carbonatos dispersos, algo húmedos.

Capa C: Arcillas rojizas con arenas y gravas de pizarra y carbonatos.
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M 1 M 2 M 3 M 4
A A B B

S - 2 S - 2 S - 1 S - 4

2,5 12,0 15,0 9,0

30,9 37,4 31,0 36,5

17,4 17,3 15,7 20,0

13,5 20,1 15,3 16,5

95,6 90,9 43,3 81,1

Ver gráfico

U.S.C.S. Denom. CL CL SC CL

Denom. A-6 A-6 A-6 A-6

Í. Grupo 9,4 12,0 3,2 11,0

18,3

2,10

1,77

7,4 7,1 6,6 6,4

< 600 < 540 < 403 < 600

Negativo Negativo Negativo Negativo

3,62

4,31

83º

0,18

17,93

H.R.B.

RESUMEN LABORATORIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

CONSISTENCIA HASTA

CLASIFICACIÓN

Muestra
Tipo de muestra

Sondeo
Profundidad (m)

Límite Liq. (WL)

RELACIONES VOLUMÉTRICAS

ENSAYOS QUÍMICOS

ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN

OBSERVACIONES

Humedad (%)
Densidad AP (gr/cm3)

Densidad seca (gr/cm3)
Peso específico (gr/cm3)

Porosidad (%)

pH del suelo

Límite Plast. (WP)
Índice de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometría

Contenido en sulfatos (mg/Kg)

Hinchamiento libre (%)

Ángulo de rotura (θ)
Cohesión (Kg/cm2)

Ángulo de rozamiento (o)
Presión de hinchamiento (Kg/cm2)

Resultado
Materia orgánica (%)

Qu (Kg/cm2)
Deformación (%)
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Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

 
Terra, TERRES Laboratori de Ciències de la S.L.L. 

C/  Gomis, nº 33 – local 7E        08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Pàgina 1 de 3    INFORME D'ASSAIG 
                      Segons Norma UNE 66803/89 Identificació de l’informe:  NO8673/1 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 10492/m-1
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-2 a 2,5 m
Data de recepció: 16/02/2009 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO8673/1
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X
X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Data d'emissió de l'informe: 18/02/2009
Signatari

Josep Maria Tella Ros Jose Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª     08023 - Barcelona      Tf: 93 253 17 88        
CIF: B-62488515

Passa sedàs UNE 0,08 segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95
Assaig de tall directe segons UNE 103401/98  tipus CU submergit amb càrregues 1, 2 i 3 Kg/cm²

Argila marró fosc amb alguna grava fina molt aïllada. Conté abundants ramificacions 
de carbonats blancs.

5+7+11+14

A-6 (9,4)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

CL
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 A
 D
 
  
 
 

SSAIG GRANULOMETRIC PASSA UNE 0,08           UNE 103101/95

ata de realització de l'assaig: 17/02/09

       RESULTAT Tamís UNE 0,08
% passa 95,6

 ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG

 LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

ata de realització de l'assaig: 17-02-09
MIT LÍQUID Nº de cops 30 15 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 31,72 31,97

T+S+A (g) 26,81 26,77 T+S (g) 29,66 29,93
T+S (g) 24,73 24,60 T (g) 17,92 18,17

T (g) 17,92 17,93 Sòl (g) 11,74 11,76
Sòl (g) 6,81 6,67 Aigua (g) 2,06 2,04

Aigua (g) 2,08 2,17 Humitat (%) 17,5 17,3
Humitat (%) 30,5 32,5

ímit líquid: 30,9     Límit plàstic: 17,4 Índex de plasticitat: 13,5
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SSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 103201/96
inació qualitativa segons norma UNE 103202/95

ssaig: 17-02-09 pH de la suspensió: 7,4 Resultat: NEGATIU
RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

uivalències del resultat respecte de la mostra total:
xpressat en SO 2-: < 0,06 %
xpressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %

Expressat en mg SO4

A
Determ
Data d'a

Eq
E 4

E
2- per kg sòl sec: < 600

Nº col·legiat 4897
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Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya
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 A
  

SSAIG DE TALL DIRECTE                                                                      UNE 103401/98

               Tipus de mostra: Inalterada Tipus d'assaig: CU Submergit
                Mesura de força: cèl·lula de càrrega de 5 KN          Velocitat de desplaçament: 1,5 mm/min

Data d'inici de l'assaig: 16/04/2009 Data final de l'assaig: 18/04/2009

Dades de les provetes:
Proveta 1 Proveta 2 Proveta 3

Temps de consolidació (hores) 24 24 24
Data de trencament 17/04/2009 17/04/2009 17/04/2009
Consolidació (KPa) 100,2 200,4 300,6
Diàmetre de la mostra (mm) 49,92 49,92 49,92
Altura de la mostra (mm) 25,87 25,86 25,87
Humitat inicial   (%) 17,97 18,06 18,09
Humitat final  (%) 22,66 21,31 20,57
Índex de buits inicial 0,587 0,612 0,630
Índex de buits final 0,580 0,585 0,599
Densitat aparent (gr/cm3) 2,01 1,98 1,96
Densitat seca (gr/cm3) 1,70 1,68 1,66
Pes específic relatiu 2,70 2,70 2,70
Grau de saturació inicial (%) 82,6 79,7 77,5

RESULTATS
Àngle de fregament intern:

27,7 graus
Cohesió: 0,18 Kg/cm²

17,93 KPa
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Nota:  El càlcul de tensions es realitza amb la 
correcció d'àrea.
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Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 10492/m-2
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-2 a 12 m
Data de recepció: 16/02/2009 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO8673/2
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X
X
X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Data d'emissió de l'informe: 18/02/2009
Signatari

Josep Maria Tella Ros Jose Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª     08023 - Barcelona      Tf: 93 253 17 88        
CIF: B-62488515

Passa sedàs UNE 0,08 segons UNE 103101/95

Determinació de la humitat segons UNE 103300/93

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95
Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

Argila marró vermellós amb algunes graves molt fines a mitjes de calitx molt aïllades.

7+10+16+22

A-6 (12)

Llevat de l'humitat, la resta queda reflectit en els fulls següents

CL

ASSAIG D'HUMITAT                       UNE 103300/93

Data de realització de l'assaig: 17-02-09

T+S+A (m-2) 149,21 g Resultat:  humitat (w) = 18,3 %
T+S (m-3) 129,49 g
T (m-1) 21,67 g
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ASSAIG GRANULOMETRIC PASSA UNE 0,08           UNE 103101/95

Data de realització de l'assaig: 17/02/09

        RESULTAT Tamís UNE 0,08
% passa 90,9

ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data de realització de l'assaig: 17-02-09
LIMIT LÍQUID Nº de cops 35 22 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 30,86 30,66

T+S+A (g) 26,21 25,62 T+S (g) 28,97 28,67
T+S (g) 24,05 23,49 T (g) 17,93 17,29

T (g) 17,98 17,94 Sòl (g) 11,04 11,38
Sòl (g) 6,07 5,55 Aigua (g) 1,89 1,99

Aigua (g) 2,16 2,13 Humitat (%) 17,1 17,5
Humitat (%) 35,6 38,4

Límit líquid: 37,4     Límit plàstic: 17,3 Índex de plasticitat: 20,1
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ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 17-02-09 pH de la suspensió: 7,1 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,05 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,12 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 540
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ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE                      UNE 103400/93

Data d'assaig: 17/02/2009 Tipus de mostra: INTACTA
Velocitat de deformació unitària: 2,046 mm/min Tipus de mesura de força: Cèl·lula de càrrega de 50 KN
Dades de la mostra cilíndrica:
Diàmetre: 5,93 cm Pes humit: 779,8 g
Secció: 27,60 cm² Humitat: 18,3 %
Longitud: 13,46 cm Densitat humida: 2,10 g/cm3

Volum: 371,56 cm3
Densitat seca: 1,77 g/cm3

Deformació Càrregues Secció Tensió Deformació Càrregues Secció Tensió
(mm) N corregida (cm²) Kp/cm² (mm) N corregida (cm²) Kp/cm²
0,137 85 27,63 0,31
0,287 127 27,66 0,47
0,434 162 27,69 0,60
0,582 201 27,72 0,74
0,732 236 27,76 0,87
0,880 266 27,79 0,98
1,029 296 27,82 1,09
1,177 328 27,85 1,20
1,330 361 27,88 1,32
1,482 390 27,91 1,42
1,631 423 27,94 1,54
1,778 458 27,97 1,67
1,929 491 28,01 1,79
2,077 523 28,04 1,90
2,226 559 28,07 2,03
2,376 589 28,10 2,14
2,526 621 28,13 2,25
2,675 654 28,16 2,37
2,823 683 28,20 2,47
2,969 716 28,23 2,59
3,121 746 28,26 2,69
3,267 772 28,29 2,78
3,415 799 28,32 2,88
3,566 825 28,36 2,97
3,714 849 28,39 3,05
3,860 873 28,42 3,13
4,006 891 28,45 3,19
4,152 911 28,48 3,26
4,297 926 28,51 3,31
4,443 941 28,55 3,36
4,589 959 28,58 3,42
4,739 970 28,61 3,46
4,885 982 28,64 3,50
5,035 994 28,68 3,53
5,189 1003 28,71 3,56
5,339 1009 28,74 3,58
5,494 1018 28,78 3,61
5,645 1021 28,81 3,61
5,798 1024 28,85 3,62
5,948 1024 28,88 3,62
6,106 1018 28,92 3,59
6,258 1012 28,95 3,56
6,411 1003 28,99 3,53
6,561 994 29,02 3,49
6,713 982 29,05 3,45
6,865 970 29,09 3,40
7,017 956 29,12 3,35
7,172 938 29,16 3,28
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SSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE          UNE 103400/93                 GRÀFIQUES DE L'ASSAG

Punt de
 trencament

Forma de trencament
TATS

3,62 Kg/cm² 354,97 KPa
4,31 % 5,80 mm

ngle de trencament: 83º Tipus de comportament: Semirígid

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
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Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 10492/aigua

Referència donada pel peticionari: Barcelona

Altres referències de la mostra: S-2 amb NF a 17,5 m

Data de recepció: 16/02/2009 Orígen: Portada pel peticionari

          Data de l'analítica: 17/02/2009

Recipient: Ampolla de plàstic d'1,5 l Quantitat: Aproximadament 1,4 l
           Observacions: 18 cm de sediments al fons de l'ampolla

Olor: Inodora Color: Incolora

Informació addicional de l'analítica:

Conductivitat a 25 ºC: 1402 µS/cm Temperatura: 18,4 ºC

Duressa total: 673 mg/l CO3Ca Clorurs: 266 ppm Cl-

Bicarbonats: 336 mg/l CO3Ca Calci: 226 ppm Ca2+

CO2 lliure total: 22 mg/l Olis i greixos: NEGATIU

PARÀMETRES i RESULTATS (EHE, annex 5)

         Paràmetres             Mètode            Resultat Grau d'agressivitat

   Valor del pH              pH-metre 7,38 NUL

   Magnesi  (Mg2+)             Complexiometria 27 mg/l NUL

   Amoni (NH4+)             Fotòmetre 7,5 mg/l NUL

   Sulfat (SO4
2-)             Gravimetria 163 mg/l NUL

   CO2 lliure agressiu             Valoració 0 mg/l NUL

   Residu sec             Gravimetria 972 mg/l NUL

AVALUACIÓ

NUL pel formigó.

Segons article 37.3.4 de la instrucció EHE, el ciment NO ha de tenir la característica
addicional de resistència als sulfats degut a la presència de sulfats en l'aigua.

Data d'emissió de l'informe: 18/02/2009
Signatari

Josep Maria Tella Ros Jose Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª     08023 - Barcelona      Tf: 93 253 17 88        
CIF: B-62488515

L'aigua té un grau d' agressivitat

ASSAIGS:   ANALÍTICA D'AIGUA PER AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ                  EHE (Annex 5)
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Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 10492/m-3
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-1 a 15 m
Data de recepció: 17/02/2009 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO8679/1
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Data d'emissió de l'informe: 19/02/2009
Signatari

Josep Maria Tella Ros Jose Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª     08023 - Barcelona      Tf: 93 253 17 88        
CIF: B-62488515

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Resultats dels assaigs:

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95

Sorra heteromètrica amb graves molt fines a mitjes de roques metamòrfiques i de 
quars blanc amb abundant matriu argilosa marró fosc vermellós.

22+24+24+26

A-6 (3,2)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

SC

Nº col·legiat 4897

Col·legiat TEODORO GONZALEZ LOPEZ

Data 03/03/2009 El Secretari,Foli: 00522

Núm: 050900522

Amb assegurança resp. civil
VISAT

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya



  
Terra, TERRES Laboratori de Ciències de la S.L.L. 

C/  Gomis, nº 33 – local 7E        08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Pàgina 2 de 3    INFORME D'ASSAIG 
                      Segons Norma UNE 66803/89 Identificació de l’informe:  NO8679/1 

 
 
 
 

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

Data de l'assaig:    18-02-09

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total    Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm
100 0 0 658,9 100,0 Refer.  tara P92
80 0 0 658,9 100,0 t+S+A 51,39 g
63 0 0 658,9 100,0 t+S 51,17 g
50 0 0 658,9 100,0 t 16,30 g
40 0 0 658,9 100,0          Humitat higroscòpica 0,63 %
25 0 0 658,9 100,0          Factor de correcció:  f 0,9937
20 0 0 658,9 100,0

12,5 16,10 16,10 642,8 97,6
10 14,71 14,71 628,1 95,3     Factor de correcció f1 = 1,0000
6,3 22,31 22,31 605,8 91,9     Factor de correcció f2 = 5,5740
5 20,09 20,09 585,7 88,9
2 142,79 142,79 442,9 67,2

1,25 8,45 47,10 395,8 60,1
0,4 13,50 75,25 320,6 48,6

0,16 4,88 27,20 293,4 44,5
0,08 1,41 7,86 285,5 43,3

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Mida de les partícules en mm
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La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
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 A
 L

SSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG
IMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

Data de realització de l'assaig: 18-02-09
LIMIT LÍQUID Nº de cops 35 16 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 32,97 33,54

T+S+A (g) 17,95 19,51 T+S (g) 30,93 31,41
T+S (g) 15,97 17,00 T (g) 17,84 17,96

T (g) 9,39 9,29 Sòl (g) 13,09 13,45
Sòl (g) 6,58 7,71 Aigua (g) 2,04 2,13

Aigua (g) 1,98 2,51 Humitat (%) 15,6 15,8
Humitat (%) 30,1 32,6

Límit líquid: 31,0     Límit plàstic: 15,7 Índex de plasticitat: 15,3
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mostra

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 18-02-09 pH de la suspensió: 6,6 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,03

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,04 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,09 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 403
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Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari:                      10492/m-4
Referència donada pel peticionari: Barcelona
Altres referències de la mostra: S-4 a 9 m
Data de recepció: 20/02/2009 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO7663/3
Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X
X
X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Data d'emissió de l'informe:                            23/02/2009
Signatari

Josep Maria Tella Ros Jose Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Argila marró ataronjat amb algunes decoloracions vermelloses. Presenta parts 
cimentades que dónen graves mitjes disperses de la mateixa.

12+8+8

A-6 (11)

Queda refectit en el full següent de l'informe.

CL

Resultats dels assaigs:

0101 CENTRO CATALAN DE GEOTÉCNIA, S.L.     C/ Bertrán 39, baixos 1ª     08023 - Barcelona      Tf: 93 253 17 88        
CIF: B-62488515

Passa sedàs UNE 0,08 segons UNE 103101/95

Determinació dels límits líquid i plàstic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95
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 A
 D
 
  
 
 

SSAIG GRANULOMETRIC PASSA UNE 0,08           UNE 103101/95

ata de realització de l'assaig:            20/02/09

       RESULTAT Tamís UNE 0,08
% passa 81,1

 ASSAIGS DE PLASTICITAT:                    LÍMITS D'ATTERBERG

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  

 LIMIT LÍQUID        UNE 103103/94                              LIMIT PLÀSTIC        UNE 103104/94

ata de realització de l'assaig:              20-02-09
MIT LÍQUID Nº de cops 33 24 LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g) 19,66 19,46

T+S+A (g) 29,65 30,36 T+S (g) 17,99 17,78
T+S (g) 26,61 27,06 T (g) 9,61 9,47

T (g) 17,99 18,08 Sòl (g) 8,38 8,31
Sòl (g) 8,62 8,98 Aigua (g) 1,67 1,68

Aigua (g) 3,04 3,30 Humitat (%) 19,9 20,2
Humitat (%) 35,3 36,7

ímit líquid: 36,5     Límit plàstic: 20,0 Índex de plasticitat: 16,5
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inació qualitativa segons norma UNE 103202/95
ssaig:              20-02-09 pH de la suspensió: 6,4 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

uivalències del resultat respecte de la mostra total:
xpressat en SO 2-: < 0,06 %
xpressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %

Expressat en mg SO4

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 103201/96
Determ
Data d'a

Eq
E 4

E
2- per kg sòl sec: < 600

La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Foto 1: Vista general de parte de la zona estudiada.  

 

 
 
Foto 2:  Vista general de la zona donde se ha realizado el sondeo S-1. 
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Foto 3: Maquinaria de perforación realizando el sondeo S-2. 

 

 
 
Foto 4:  Vista general de la zona donde se ha realizado el sondeo S-3. 
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1. OBJECTIU 
El objectiu de aquest annex es la realització de un estudi de alternatives que ens permeti 

justificar les decisions preses per a la construcció del present projecte. Davant diferents 

situacions i tipologies, s’han analitzat les conseqüències de cadascuna i s’han donat pesos als 

diferents condicionants, de manera que es pugui prendre la millor decisió tenint en compte la 

necessitat que es planteja.  

2. PARÀMETRES DE AVALUACIÓ 
Donat que utilitzarem la metodologia MIVES, a continuació es detallen els requeriments 

principals: 

 Econòmics: Mesura del rendiment econòmic de l’obra mirant el cost de la construcció 

en un primer lloc i seguidament la facilitat i rendiment de la posterior explotació de 

l’aparcament.  

 Socials: Valorarem els efectes de construir el present projecte dins el context d’una 

ciutat i les demandes dels seus habitants. 

 Mediambientals: Es pretén assolir el mínim impacte ambiental a llarg termini i es 

valorarà conjuntament amb el impacte a curt termini.  

3. METODOLOGIA MIVES 
MIVES – Modelo integrado de valor para evaluaciones sostenibles - és una metodologia de 

presa de decisió multicriteri que avalua cadascuna de les alternatives que poden resoldre un 

problema genèric definit, a través d'un índex de valor. La mateixa està definida en diverses 

fases que ordenades cronològicament són: 

• Delimitació de la decisió: es defineix qui pren la decisió, es fixen els límits del sistema i 

s'estableixen les condicions de contorn. 

• Introducció de l'arbre de presa de decisió: s'ordenen de forma ramificada els aspectes que es 

tindran en compte en la decisió. 

• Creació de les funcions de valor: es creen unes funcions per poder obtenir valoracions de 0 a 

1 de tots els aspectes pertanyents a l'última ramificació de l'arbre de presa de decisió. 

• Assignació de pesos: s'assigna la importància relativa de cadascun dels aspectes en relació als 

restants pertanyents a una mateixa ramificació de l'arbre de presa de decisió. 

• Definició de les alternatives: es defineixen diverses alternatives factibles al problema de  

presa de decisió plantejat. En alguns casos, les alternatives estan prefixades a l'inici 

de la presa de decisió i per això, no s'ha de realitzar aquesta fase. 

• Valoració de les alternatives: s'obté l'índex de valor per a cadascuna de les 

alternatives plantejades. 
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• Contrastació de resultats: es comprova, a llarg termini, si el model de valoració 

se segueix ajustant al que es volia valorar inicialment i si els càlculs realitzats 

en cadascuna de les alternatives és l'esperat. Aquesta fase pot considerar-se com 

una fase de control, del model i de les alternatives, i també és opcional dins de la 

metodologia MIVES. 

Una de les característiques més importants de la metodologia MIVES i que la 

diferència de moltes unes altres, és que el plantejament de tot el model de valoració és 

anterior a la creació i valoració de les alternatives. D'aquesta forma, les decisions es 

prenen a l'inici, quan es defineixen els aspectes que es tindran en compte i com seran 

valorats. L'avantatge d'aquest plantejament és que la presa de decisió es realitza sense que 

existeixi alguna influència de les valoracions de les alternatives evitant que es produeixi 

qualsevol tipus de subjectivitat front alguna d'elles. 

3.1. Arbre de requeriments 
Per realitzar l'avaluació de la sostenibilitat utilitzant la metodologia MIVES, es desenvolupa un 

arbre de requeriments amb la finalitat de valorar les diferents característiques de les diferents 

actuacions que es poden fer en el projecte. 

Aquests requeriments es recolzen alhora en criteris, que alhora ho fan en indicadors, de 

manera que es pot analitzar les alternatives amb mes detall que els mètodes usuals. De 

manera més detallada podem observa la següent figura generada per MIVES amb l’arbre de 

requeriments: 

 

Figura 1:Arbre de Requeriments MIVES 
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3.2. Pesos 
Econòmic (35%): es consideren els aspectes relacionats amb el cost econòmic, molt important 

quan es tracta d'una obra o construcció, i més en la situació que està vivint la societat actual, a 

causa que el pressupost és una de les restriccions més rígides d'un projecte. Està compost per: 

 Implicacions econòmiques (60%): En aquest punt es descriuen els diferents costos en el 

procés. 

 Cost Directe (50%) 

 Rendiment (50%) 

 Temps (40%): condicionat per la dificultat del projecte, fa referència a Durada de la 

construcció (100%). 

Social (40%): en aquest pilar es recullen aspectes relacionats amb la percepció que té la 

societat dels efectes que es produeixen en instal·lar un sistema o l'altre: 

 Estètica (20%): important per als habitants del barri i usuaris de les instal·lacions. Por això 
ho valorem segons:  

 Millora de la imatge actual de l’illa (50%): valorem si el projecte aportarà 
una millora visual respecte al que hi ha abans de l’actuació. 

 Sensació de proximitat a tràfic intens (50%): es valora si els usuaris tindran 
la impressió d’estar en un punt de alta contaminació sonora i ambiental. 

 Afectació al tràfic (40%): els efectes tant locals com globals de cara a la circulació de la 

ciutat son de vital importància en una ciutat com Barcelona. 

 Importància dels talls de transit (60%): s’analitza quina seria la importància 
dels talls en les vies adjacents a l’illa on es vol actuar. 

 Reducció de l’àrea ocupada pels vehicles (40%): alliberar l’espai urbà de 
vehicles es valora molt positivament. 

 Us recreatiu (20%): l’ús del parc urbà com a zona d’esbarjo representa una millora notable 

pels ciutadans. Por això, es valora amb la Facilitat d’accés al parc urbà (100%). 

 Intermodalitat (20%): facilitat dels usuaris per a canviar de mode. 

 Proximitat al metro (35%) 

 Proximitat al bus (25%) 

 Proximitat al tram  (25%) 

 Lloguer vehicles elèctrics (15%) 

Mediambiental (25%): es valoren els impactes ambientals associats a la realització del projecte 

i al seu posterior us.  

 Zones verdes (50%), que es valora amb el Augment de zones verdes (100%) 

 Emissions (50%), on es tenen en compte les Emissions de CO2 durant la construcció(100%) 
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4. ALTERNATIVES 
En els següents apartats avaluarem diferents alternatives per la nostre terminal i parc urbà 

seguint dos criteris principals: localització geogràfica i nombre de plantes d’aparcament. 

4.1. Per situació geogràfica 
Des del punt de vista de la localització trobem que en el area propera no hi ha gaires solars 

amb espai suficient per a dur a terme el projecte present, tret de la Plaça Francesc Macià i la 

Illa entre els Avinguda de Sarrià i els Carrers Urgell i Londres. 

 

Figura 2: Alternatives de localització considerades 

SI realitzem el MIVES amb aquestes dues opcions, obtenim un millor resultat per al cas [2], on 

la importància dels requeriments té la distribució següent: 

 

Figura 2: Distribució requeriments 

Aquests resultats tenen sentir donada la gran importància que hem assignat als criteris socials. 

1 

2 
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Si analitzem ara com es distribueixen els pesos de cada criteri, podem comprovar que la 

solució [2], corresponent a l’illa de els Avinguda de Sarrià i els Carrers Urgell i Londres, 

presenta una distribució molt equilibrada que remarca una millora en la majoria dels aspectes 

contemplats. 

 

Figura 3: Distribució criteris 

Podem concloure dons que amb aquests resultats la millor alternativa es troba en la 

localització que hem escollit. 

4.2. Per nombre de plantes d’aparcament 
Des del punt de vista de la configuració del projecte s’ha trobat raonable fer un estudi 

comparant les solucions en funció del nombre de plantes de aparcament (considerant unes 

170 places per planta) que s’han de construir sota la terminal.  

Hem introduït tres alternatives: 

1. Terminal més una planta d’aparcament  

2. Terminal més dues plantes d’aparcaments  

3. Terminal més tres plantes d’aparcaments 

Com podem observar en el següent gràfic, els resultats no diferiran notablement els uns dels 

altres, donat que comparteixen la major part de les característiques. 

 

 

Figura 4: Distribució requeriments 
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El Model MIVES ens indica que numèricament la opció de dues plantes resultaria la mes 

prudent, tenint en compte que per una banda, els costos d’excavació es disparen gairebé amb 

una funció quadràtica a mesura que baixem. Y per l’altre banda, el rendiment es veu afectat 

pel nombre de places ofertades, ja que si son poques no arriba a ser rendible perquè no 

compensa els costos; i si son moltes mes de les necessàries no s’arriben a ocupar. 

5. CONCLUSIONS 
De l’estudi de alternatives anterior es desprèn que la millor opció es la terminal d’autobusos 

subterrània amb dues plantes d’aparcament a sota, situada a l’illa definida  per Avinguda de 

Sarrià i els Carrers Urgell i Londres. 
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1. Estudi de la demanda 
El actual annex te per finalitat analitzar les condicions socioeconòmiques (oferta i demanda) 

que condicionen la configuració de la terminal i aparcament que aquest projecte contempla. 

Es consideraran tres tipus de demanda a analitzar: 

 Capacitat de la terminal 

 Places de lloguer destinades als veïns de la zona  

 Places per els aparcaments de rotació. 

En el present estudi s’han pres com a hipòtesis simplificants la estabilitat de la població del 

barri, del parc de vehicles y el manteniment de les línies interurbanes existents. 

1.1. Situació 
La terminal, aparcament i parc urbà es situen en el Districte de l’Eixample, just a la frontera 

entre els barris de l’Antiga  i la Nova Esquerra de l’Eixample, pertanyent administrativament al 

primer.  

 

Figura 1. Pla de situació del districte i barris 

Cal remarcar la situació privilegiada d’aquesta illa  en relació al transport, tant privat com 

públic. La proximitat de l’Avinguda Diagonal, la Plaça Francesc Macià i l’Avinguda de Sarrià com 

a punts d’alta fluència de trànsit, l’inici de les línies T1, T2 I T3 de Tram baix, la parada de 

metro d’Hospital Clínic, així com nombroses parades d’autobusos urbans i interurbans fan 

d’aquest indret un punt d’interès en l’àmbit de la mobilitat.  

Es precisament destacable l’elevada presencia d’autobusos interurbans que inicien/finalitzen 

el seu itinerari als voltants d’aquesta illa de casa, concretament unes deu línies permanents 

amb destinacions arreu de Catalunya.  
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Com podem observar en la següent figura, aquest últim fet converteix aquesta zona en una 

terminal d’autobusos de facto, que ocupa uns 3 trams de carril en diferents de carrers. 

 

Figura 2. Pla de les zones de estacionament de les línies interurbanes 

Les parades de origen-final de recorregut pertanyen a les següents línies: 

1. Parada C/Urgell 229 

 L518: Barcelona- Molins de Rei – Corbera del Llobregat. Autocorb 

 L67B: Barcelona – El Papiol – Castellbisbal. Autos Castellbisbal S.A. 

 L1330-32: Barcelona – La Llacuna. Hillsa 

2. Parada Comte Borrell – Tarradellas 

 L63: Barcelona – Sant Andreu de la Barca. Soler i Sauret S.A. 

 L64: Barcelona - Martorell. Soler i Sauret S.A. 

 L68: Barcelona - Martorell. Soler i Sauret S.A. 

 L69: Barcelona - Martorell. Soler i Sauret S.A. 

3. Parada Buenos Aires – Av. De Sarrià 

 L51: Barcelona – Sant Feliu de Llobregat. Soler i Sauret S.A. 

 L57: Barcelona – Avinyonet del Penedès. Soler i Sauret S.A. 

 L61: Barcelona – Molins de Rei – Sant Boi. Soler i Sauret S.A. 

L51, L57, L61, L63, L64, L68 y L69. L518. L6713 y Hillsa La llacuna BCN.  
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1.2. Afectació viària  

1.2.1. Autobusos 

Aquesta acumulació té unes greus conseqüències sobre l’espai viari ocupat i sobre la visibilitat 

del barri. Donada la molt elevada densitat d’edificis, no es disposa de cap altre espai 

d’estacionament que no impliqui afectacions a vies de major importància.  Es produeix un 

efecte de obstaculitza cio sobre el transit rodat i de vianants: 

 

Figura 3. Parada C/Urgell 229 

 

Figura 4. Parada Buenos Aires – Av. De Sarrià 

En molts casos es genera una ocupació parcial o total de passos de vianants, amb els 

inconvenients que aquesta situació genera. 
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1.2.2. Cotxes i motos 

El gran nombre de oficines i negocis a la zona eleven la ja de per si elevada densitat de vehicles 

en la zona, ocupant totes les places de zona verda i blava que hi ha disponibles, així com les 

zones de carrega i descarrega fins a la seva màxima capacitat.   

 

Figura 4. Zona blava al carrer Comte Borrell – Av. De Sarrià 

Es produeixen estacionaments a segona fila amb freqüència, especialment en les illes amb una 

gran concentració d’establiments dedicats a la restauració com es el cas de l’avinguda de 

Sarrià.  

En el cas de les motos, aquestes s’acumulen a les voreres de manera massiva, deixant molt poc 

ample efectiu per als vianants. 

 

Figura 5. Vorera al carrer Comte Borrell – Av. De Sarrià 
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En el cas del veïns la situació no es diferent. Pocs edificis disposen d’aparcament privat i els 

que en tenen, aquest està en capacitat. 

1.3. Radi de influencia i parc de vehicles 
L’element crític quan es pretén ubicar un aparcament no es el accés amb el automòbil si no el 

accés des de el aparcament fins el destí final i viceversa. De fet la zona de atracció potencial de 

la instal·lació vendrà definida per la distancia màxima que el vianant estigui disposat a 

recórrer. El radi de influencia es pot aproximar per la distancia que es pot recórrer en 5 minuts 

a peu, que usualment correspon a 300 metres. 

De les dades estadístiques de l’Ajuntament de Barcelona obtenim: 

Dte.     Barris   Superfície    Turismes/1000 hab  Població 

L'Antiga Esquerra  1,2 km2   306.4 41.887  
La Nova Esquerra  1,3 km2   330.8 57.760  

Tot junt        2,5 km2  316.6    99.647 

 

Aleshores podem obtenir una primera  aproximació del parc de vehicles de la zona d’influència 

: 

Radi influencia 300 metres 

Superfície influencia 0,28 km2 

Població afectada 11.160 hab 

Total vehicles en la zona 2215 

 

Obtenim aleshores que el total de vehicles  a la zona es de 3415 i en conseqüència calen en la 

zona 3415 places de aparcaments. Aquest numero es molt elevat donada la densitat de 

població del barri.  

Un cop obtingut aquest valor passem a estudiar el nombre actual de oferta de places en el 

àmbit del estudi. 

1.4. Oferta actual de places per el veïnat 

1.4.1. Zona verda i blava 

L’objectiu de la zona verda és prioritzar l’estacionament dels residents de la zona per sobre la 

possibilitat d’estacionament per part d’un vehicle forà.  

En contraposició a les zona verda tenim la zona blava amb l’objectiu de proporcionar una 

elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb sector terciari, zones 

comercials, hospitals, escoles, etc. amb la finalitat que un màxim nombre de persones es 

puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle durant un període de 

temps limitat, per realitzar les seves gestions. D’aquesta manera, altres usuaris se’n poden 

beneficiar. 
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Figura 7. Distribució de zones verdes i blaves. 

En la zona de estudi tenim 640 metres de zona verda destina al veïnat. Si suposem que cada 

cotxe aparcat en línia ocupa 4.5 metres tenim 142 places.  

Podem observar que la densitat de places de ambdós colors es anormalment baixa, amb una 

gran majoria de places dedicades a la zona blava i unes poques places de zona verda. 

Es dona per tant prioritat al aparcament de rotació, mentre l’aparcament per al veïnat esta 

clarament infradimensionat. Això no vol dir en cap moment que el aparcament de rotació sigui 

suficient, com estudiarem més  endavant. 

1.4.2. Aparcaments privats i públics en la zona. 

En el següent pla indiquem el nombre de aparcaments privats que existeixen en la zona: 

 

Figura 6. Edificis que disposen d’aparcament propi. 
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Existeixen 10 aparcaments subterranis  en la zona, 8 dels quals privats. Desconeixem les places 

dels privats, però podem estimar-les en una mitja de 85 places per aparcament privat, fent un 

total de 680 places privades. Cal ressaltar l’antiguitat de la majoria d’aquestes instal·lacions, 

que impliquen una mida de plaça menor i una maniobrabilitat clarament millorable. 

Els aparcaments públics pertanyen a la gestora municipal BSM  i disposen de:  

BSM - APARCAMENT LONDRES: 408 

BSM - APARCAMENT TARRADELLAS-SARRIÀ: 354 places 

Tot plegar obtenim un total obtenim un total de 1442 places, que sumades a les zones 

d’aparcament al carrer ens proporcionen unes 1584 places. 

Podem aleshores obtenir el nombre deficitari de places, es a dir la demanda actual que existeix 

que no té plaça de aparcament en el radi de influencia.   

                     

A la zona de estudi existeix aleshores un dèficit de 631 places per residents. 

1.4.3. Rotació 

La demanda de rotació és basa en la necessitat d’estacionament no relacionada amb la 

residència. No es consideren els vehicles que poden ocupar  els estacionaments de càrrega i 

descàrrega.  

En el cas de la zona de influencia, l’aparcament de rotació ve fortament relacionat amb el gran 

nombre d’oficines concentrades en la zona de la Plaça  Francesc Macià, així com l’elevat volum 

d’establiments de restauració. 

Tanmateix trobem el cas de les escoles presents al carrer Londres, en particular l’escola 

Sagrada Família, el CEIP Mallorca i l’IPSE. En les hores de sortida i entrada es produeix el 

bloqueig parcial d’aquest carrer en diferents punts. 

Tot plegat considerem que, si be la demanda de places de rotació no es de la mateixa 

magnitud que la de residents, un valor de 200 places no seria exagerat. 

1.5.  Conclusions 
De les anteriors consideracions es dedueix la necessitat d’aparcament que tenen l’Antiga i la 

Nova Esquerra de l’Eixample en la zona propera a la Plaça Francesc Macià. 

La magnitud de la demanda es clarament superior al que un aparcament convencional, i donat 

que l’ús de la instal·lació que es projecta no es principalment la una satisfacció de les 

necessitats d’aparcament cal prendre una decisió raonable que satisfaci parcialment ambdues 

demandes. 

Seguint aquesta tònica, s’ha dissenyat l’aparcament amb un 50% de places en  rotació i un 50% 

de lloguer (residents).  
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2. Estudi de viabilitat econòmica 
Un cop realitzat l’estudi de demanda, és necessari estudiar la viabilitat econòmica de la 

instal·lació. Com es d’esperar, l’estació d’autobusos i l’aparcament contribuiran en diferent 

mesura a la recuperació de la inversió realitzada. 

Donat que no es disposa d’informació suficient per estimar quin lloguer estarien disposades a 

pagar les companyies d’autobusos o l’Autoritat del Transport metropolità, en aquest anàlisi 

s’ha considerat únicament la contribució que faria l’aparcament. 

  l’aparcament. En primer lloc es esposa les hipòtesis realitzades per poder dur a terme aquest 

estudi de viabilitat econòmica. Seguidament definim el paràmetres econòmics valorats i 

presentem els valors numèrics obtinguts. Finalment es valora la viabilitat de la inversió que 

suposa aquest aparcament. 

2.1. Hipòtesis 
Per a valorar la viabilitat econòmica de l’aparcament, tot i que segons ell estudi de demanda 

existeix una forta demanda de places de aparcament en la zona, s’han tingut en compte tres 

escenaris diferents de demanda, i per tant, d’ingressos de l’aparcament en base a : 

 Hipòtesi A: Cas pràcticament de màxima demanda de places 

95% de places fixes 

75% de places rotatòries 

 Hipòtesi B: demanda de places mitjana 

75% de places fixes 

50% de places rotatòries 

 Hipòtesi C: Baixa demanda de places del aparcament 

50% de places fixes 

45% de places rotatòries 

Es comparen els tres escenaris i es valora la viabilitat a 50 anys. 

Els preus de lloguer seran turismes  90 euros/mes mentre que la plaça rotatòria turismes serà 

de 3.06 euros/hora (a partir de tarifa horària de BSM en aparcaments de la zona).  

Inicialment i per aquest estudi, es destinen de les 354 places disponibles, 174 a rotació i 180 a 

lloguer. A més també s’han tingut en compte en aquest estudi les 74 places de ciclomotors 

disponibles, totes de lloguer a 20 euros/mes. El manteniment es valora en 85,000 € anuals. 
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Resumin les tres hipòtesis adoptades: 

Hipòtesis Places % ocupació preu 

 rotació lloguer rotació lloguer €/h €/mes 

A 131 171 75 95 3,06 90 

B 87 135 50 75 3,06 90 

C 78 90 45 50 3,06 90 

 

2.2. Paràmetres econòmics 
A fi i efecte de valorar la viabilitat econòmica de l’aparcament de l’aparcament s’han valorat 

tres paràmetres econòmics, aquest són el PRI , el VAN i el TIR: 

 El PRI és el període de recuperació interna de la inversió, aquest paràmetre ens diu el 

temps que es triga en anys per a recuperar la inversió realitzada. Aquest es calcularà 

considerant un interès del 5%. 

 El VAN és un paràmetre que permet calcular el valor present dels fluxos monetaris dels 

anys següents, el VAN actualitza els fluxos de tots aquests anys tenint en compte la 

inversió inicial, d'aquesta manera s'obté el valor net actualitzat. Se suposarà una taxa 

del 5% com a tipus de renta fixa. Així es veurà amb el VAN si la inversió a realitzar 

resulta millor que invertir de forma segura. 

 

     ∑
  

(   ) 
   

 

   

 

 

 El TIR és la taxa interna de recuperació i ens indica la rendibilitat que ens estaria 

proporcionant l'aparcament. Suposant una inflació del 1 %, si el TIR se situa per sobre 

això indica que aquesta inversió genera beneficis en la mesura que la diferència del TIR 

amb la inflació surt positiva. 

     ∑
  

(     ) 
     

 

   

 

Resum de les dades econòmiques disposades per aquest estudi: 

Inversió inicial 10.881.188,02  € 

Taxa inversió (k) 5.00% 

Inflació 1.00% 

Places de rotació 174 

de lloguer 180 

2.3. Càlculs i resultats 
Els càlculs es realitzant mitjançant un full de càlcul Excel amb les corresponen formules de 

cada paràmetre econòmic. Els resultats s’adjunten al final del document. 
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2.4. Consideracions i Conclusions 
Els resultats es poden resumir a la següent taula: 

 Hipòtesi A Hipòtesi B Hipòtesi C 

VAN 12.549.992,91   4.744.467,51   2.438.082,53   

TIR % 11.75% 7.67% 6.40% 

PRI (al 5%)   12 anys 25 anys 40 anys 

 

Es destacable el fet que no s’ha pogut considerar el lloguer de l’estació d’autobusos ni les 

motocicletes. La vida útil s’ha establit en els 50 anys. 

Com es pot veure en les tres hipòtesi d’ocupació el valor del TIR és molt superior a la taxa de 

inversió definida en 5% i per tant, amb les tres hipòtesi l’aparcament surt rentable. Es pot 

considerar una bona inversió, encara més si considerem l’efecte beneficiós dels autobusos i els 

ciclomotors. Fins i tot en el cas més desfavorable sortiria rentable. 

Considerem doncs que l’apartat econòmic no suposa un obstacle sinó un impuls per a executar 

el projecte 

2.5. Taules de resultats 

 
Hipotesis A 

Any VAN (€) TIR (€) PRI (€) 

1 1.222.365,33   1.148.531,19   1.222.365,33   

2 1.164.157,46   1.027.768,40   2.386.522,79   

3 1.108.721,39   919.703,27   3.495.244,18   

4 1.055.925,13   823.000,68   4.551.169,32   

5 1.005.642,98   736.465,94   5.556.812,30   

6 957.755,22   659.029,92   6.514.567,53   

7 912.147,83   589.735,95   7.426.715,36   

8 868.712,22   527.727,92   8.295.427,58   

9 827.344,97   472.239,75   9.122.772,55   

10 787.947,59   422.585,90   9.910.720,15   

11 750.426,28   378.152,93   10.661.146,42   

12 714.691,69   338.391,89   11.375.838,12   

13 680.658,76   302.811,53   12.056.496,87   

14 648.246,43   270.972,29   12.704.743,31   

15 617.377,56   242.480,79   13.322.120,87   

16 587.978,63   216.985,05   13.910.099,49   

17 559.979,64   194.170,07   14.470.079,13   

18 533.313,95   173.753,98   15.003.393,08   

19 507.918,04   155.484,54   15.511.311,12   

20 483.731,47   139.136,06   15.995.042,59   

21 460.696,64   124.506,54   16.455.739,23   

22 438.758,70   111.415,25   16.894.497,94   

23 417.865,43   99.700,44   17.312.363,37   



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Annex 6: Estudi de la demanda  
i la viabilitat 

 

12 
 

24 397.967,08   89.217,40   17.710.330,45   

25 379.016,26   79.836,60   18.089.346,71   

26 360.967,87   71.442,15   18.450.314,58   

27 343.778,92   63.930,33   18.794.093,51   

28 327.408,50   57.208,35   19.121.502,01   

29 311.817,62   51.193,16   19.433.319,62   

30 296.969,16   45.810,43   19.730.288,78   

31 282.827,77   40.993,67   20.013.116,56   

32 269.359,78   36.683,38   20.282.476,34   

33 256.533,13   32.826,29   20.539.009,47   

34 244.317,26   29.374,75   20.783.326,73   

35 232.683,11   26.286,13   21.016.009,84   

36 221.602,96   23.522,27   21.237.612,80   

37 211.050,44   21.049,01   21.448.663,24   

38 201.000,42   18.835,80   21.649.663,65   

39 191.428,97   16.855,30   21.841.092,62   

40 182.313,30   15.083,05   22.023.405,93   

41 173.631,72   13.497,13   22.197.037,64   

42 165.363,54   12.077,97   22.362.401,18   

43 157.489,09   10.808,03   22.519.890,27   

44 149.989,61   9.671,61   22.669.879,88   

45 142.847,24   8.654,69   22.812.727,12   

46 136.044,99   7.744,69   22.948.772,12   

47 129.566,66   6.930,37   23.078.338,78   

48 123.396,82   6.201,67   23.201.735,60   

49 117.520,78   5.549,59   23.319.256,38   

50 111.924,55   4.966,08   23.431.180,93   

 Van-Inv -187,85 € 
 VAN 12.549.992,91 € 
 

 
TIR 11,75% 

 

 
PRI (5%) 12 

  

 
Hipotesis B 

Any VAN (€) TIR (€) PRI (€) 

1 815.164,19   794.949,75   815.164,19   

2 776.346,85   738.320,57   1.591.511,04   

3 739.377,95   685.725,43   2.330.888,99   

4 704.169,48   636.876,96   3.035.058,47   

5 670.637,60   591.508,28   3.705.696,06   

6 638.702,47   549.371,49   4.344.398,54   

7 608.288,07   510.236,36   4.952.686,61   

8 579.321,97   473.889,07   5.532.008,58   

9 551.735,21   440.131,02   6.083.743,79   

10 525.462,11   408.777,76   6.609.205,89   
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11 500.440,10   379.657,99   7.109.645,99   

12 476.609,62   352.612,61   7.586.255,61   

13 453.913,92   327.493,83   8.040.169,54   

14 432.298,97   304.164,42   8.472.468,51   

15 411.713,31   282.496,91   8.884.181,82   

16 392.107,91   262.372,90   9.276.289,73   

17 373.436,11   243.682,46   9.649.725,84   

18 355.653,44   226.323,45   10.005.379,28   

19 338.717,56   210.201,03   10.344.096,83   

20 322.588,15   195.227,11   10.666.684,99   

21 307.226,81   181.319,88   10.973.911,80   

22 292.596,96   168.403,34   11.266.508,76   

23 278.663,77   156.406,93   11.545.172,53   

24 265.394,07   145.265,10   11.810.566,60   

25 252.756,26   134.916,97   12.063.322,86   

26 240.720,24   125.306,00   12.304.043,10   

27 229.257,38   116.379,67   12.533.300,48   

28 218.340,36   108.089,23   12.751.640,84   

29 207.943,20   100.389,37   12.959.584,04   

30 198.041,14   93.238,01   13.157.625,18   

31 188.610,61   86.596,09   13.346.235,79   

32 179.629,15   80.427,32   13.525.864,94   

33 171.075,38   74.697,98   13.696.940,32   

34 162.928,94   69.376,78   13.859.869,26   

35 155.170,42   64.434,64   14.015.039,68   

36 147.781,35   59.844,57   14.162.821,03   

37 140.744,14   55.581,47   14.303.565,17   

38 134.042,04   51.622,06   14.437.607,21   

39 127.659,09   47.944,70   14.565.266,29   

40 121.580,08   44.529,30   14.686.846,37   

41 115.790,55   41.357,20   14.802.636,93   

42 110.276,72   38.411,07   14.912.913,65   

43 105.025,45   35.674,82   15.017.939,09   

44 100.024,23   33.133,48   15.117.963,32   

45 95.261,18   30.773,17   15.213.224,50   

46 90.724,93   28.581,01   15.303.949,43   

47 86.404,69   26.545,01   15.390.354,12   

48 82.290,18   24.654,04   15.472.644,31   

49 78.371,60   22.897,78   15.551.015,91   

50 74.639,62   21.266,63   15.625.655,53   

 
Van-Inv 894,99 € 

 VAN 4.744.467,51 € 
 

 
TIR 7,67% 

 

 
PRI (5%) 25 
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Hipotesis C 

Any VAN (€) TIR (€) PRI (€) 

1 694.843,96   685.701,28   694.843,96   

2 661.756,15   644.456,09   1.356.600,12   

3 630.243,96   605.691,81   1.986.844,07   

4 600.232,34   569.259,22   2.587.076,41   

5 571.649,85   535.018,07   3.158.726,26   

6 544.428,43   502.836,53   3.703.154,68   

7 518.503,26   472.590,72   4.221.657,95   

8 493.812,63   444.164,21   4.715.470,58   

9 470.297,74   417.447,57   5.185.768,32   

10 447.902,61   392.337,94   5.633.670,94   

11 426.573,92   368.738,67   6.060.244,85   

12 406.260,87   346.558,90   6.466.505,73   

13 386.915,12   325.713,25   6.853.420,84   

14 368.490,59   306.121,47   7.221.911,43   

15 350.943,42   287.708,15   7.572.854,85   

16 334.231,83   270.402,40   7.907.086,68   

17 318.316,02   254.137,59   8.225.402,70   

18 303.158,12   238.851,12   8.528.560,82   

19 288.722,02   224.484,14   8.817.282,84   

20 274.973,35   210.981,33   9.092.256,19   

21 261.879,38   198.290,72   9.354.135,57   

22 249.408,93   186.363,46   9.603.544,51   

23 237.532,32   175.153,63   9.841.076,82   

24 226.221,26   164.618,07   10.067.298,08   

25 215.448,82   154.716,23   10.282.746,90   

26 205.189,35   145.410,00   10.487.936,24   

27 195.418,43   136.663,53   10.683.354,67   

28 186.112,79   128.443,17   10.869.467,46   

29 177.250,27   120.717,26   11.046.717,73   

30 168.809,78   113.456,07   11.215.527,51   

31 160.771,22   106.631,65   11.376.298,74   

32 153.115,45   100.217,71   11.529.414,19   

33 145.824,24   94.189,58   11.675.238,43   

34 138.880,23   88.524,04   11.814.118,65   

35 132.266,88   83.199,29   11.946.385,54   

36 125.968,46   78.194,82   12.072.354,00   

37 119.969,96   73.491,37   12.192.323,96   

38 114.257,11   69.070,84   12.306.581,07   

39 108.816,29   64.916,20   12.415.397,36   

40 103.634,56   61.011,47   12.519.031,92   

41 98.699,58   57.341,60   12.617.731,51   

42 93.999,60   53.892,49   12.711.731,11   
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43 89.523,43   50.650,83   12.801.254,54   

44 85.260,41   47.604,17   12.886.514,96   

45 81.200,39   44.740,76   12.967.715,35   

46 77.333,71   42.049,58   13.045.049,06   

47 73.651,15   39.520,29   13.118.700,21   

48 70.143,95   37.143,13   13.188.844,16   

49 66.803,76   34.908,95   13.255.647,92   

50 63.622,63   32.809,17   13.319.270,55   

 
Van-Inv 5.952,51 € 

 VAN 2.438.082,53 € 
 

 
TIR 6,40% 

 

 
PRI (5%) 40 
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1. INTRODUCCIÓ 
Els serveis afectats que trobem bàsicament pertanyen a xarxes secundàries. Les instal·lacions 

existents a la zona pertanyen a les diferents companyies de serveis que operen a l'àrea de 

Barcelona. Aquestes companyies són bàsicament: 

 Fecsa-Endesa 

 Aigües de Barcelona 

 CLABSA 

 Gas Natural 

 Telefónica 

 Ono 

 Il·luminació y senyalització de l’Ajuntament de Barcelona 

No es disposa de plànols proporcionats per les companyies instal·ladores exceptuant el cas de 

la companyia de gestió i manteniment dels col·lectors d'aigües pluvials CLABSA, que ens ha 

proporcionat un plànol de clavegueram i un de la fibra òptica, ambdós inclosos en aquest 

document. Per a la resta d’instal·lacions s'ha fet una inspecció del lloc i comparat amb les 

ressenyes contingudes al servei cartogràfic de l’Ajuntament de Barcelona. Es detalla a 

continuació els elements i situacions oposades en tota l'àrea de l'obra. 

2. SERVEIS AFECTATS 
Les actuacions de les obres de la terminal subterrània afecten totes les voreres i parcel·les de 

l’illa delimitada pels carrers Urgell, Londres i Avinguda de Sarrià; així com 6 metres de la 

calçada del carrer Urgell. Això implica totes les línies i escomeses presents en aquesta àrea.  

Aigües de Barcelona 
Les instal·lacions afectades són les conduccions d'aigua pertanyents a Aigües de Barcelona que 

transcorren sota les voreres de Avinguda de Sarrià i el Carrer Comte Urgell. 

Fibra òptica  
Respecte les instal·lacions de telefonia i fibra òptica destacar que discorren per conductes en 

els col·lectors de la companyia CLABSA i que en cap moment es veuran afectades ni alterades. 

Serveis ajuntament 
Sota les voreres de l’illa circulen les instal·lacions d'il·luminació viària i senyalització de tràfic, 

que hauran de ser temporalment retirades fins a l’etapa d’urbanització de la nova illa, quan es 

substituiran per altres de noves seguint les especificacions del projecte. 

Electricitat 
Es veuen afectades totes les conduccions d'electricitat que circulen per voreres, tret de les del 

Carrer Urgell donat que circulen per l’altre vorera. 

Gas Natural 
Quant a instal·lacions de gas, s’haurà de modificar el traç sobre el xamfrà dels carrers Urgell i 

Londres. 
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Telefonia 

Respecte les instal·lacions de telefonia i fibra òptica de les companyies Ono i Telefónica, es 

veuran afectades en la totalitat present a l’illa.  

Clavegueram 
Analitzant els plànols aportats per CLABSA, s’observa que les obres de construcció afectaran 

puntualment la traça del col·lector que circula pel carrer Urgell degut a una col·lisió amb la 

rampa d’entrada dels autobusos. S’haurà de derivar provisionalment fins que es col·loqui un 

col·lector sota la rampa. També es veuran interromputs els cabals en les escomeses que 

parteixen del interior de la parcel·la en qüestió.  

Sanejament 
Respecte la recollida d’aigües pluvials, es contempla la total demolició i retirada dels 

embornals adjacents a les voreres així com baixants pertanyents als edificis existents a la 

parcel·la.  

 

 

 

 



CARRER DEL COMTE BORRELL

AVINGUDA DE SARRIÀ

CARRER D
E C

ÒRSEGA

CARRER DEL COMTE D'URGELLCARRER D
E PARÍS

CARRER D
E BUENOS AIR

ES

CARRER D
E PARÍS

CARRER DE PARÍS
AVINGUDA DE SARRIÀ

AVINGUDA DE SARRIÀ

CARRER DEL COMTE D'URGELL

CARRER DEL COMTE D'URGELL

CARRER D
E LO

NDRES

CARRER DEL COMTE D'URGELL

CARRER DE VILLARROEL

CARRER D
E LO

NDRES

CARRER D
E LO

NDRES

CARRER DEL COMTE BORRELL

CARRER D
E P

ARÍS

CARRER D
E PARÍS

AVINGUDA DE SARRIÀ

AVINGUDA DE SARRIÀ

CARRER D
E LO

NDRES

CARRER D
E LO

NDRES

CARRER DEL COMTE D'URGELL

CARRER DEL COMTE D'URGELL

CARRER DE VILLARROEL

96
- 9

6

2- 6
- 

286- 304

8- 14

28
- 3

8

40
- 4

0

16
8- 

16
8

222- 222

98
- 1

14

- 

- 

- 

11
6- 

12
4

224- 232

234- 238

2- 
22 262- 280

306- 324

- 

42
- 5

0

16- 16

240- 260

52
- 6

4 188- 206

12
6- 

13
0

172- 186

1- 19
- 

297- 303

- 

23
- 3

7

- 

16
1- 

16
3

97
- 1

15

- 

- 

- 

11
7- 

12
7

195- 207

209- 215

9- 
25 237- 251

- 

21- 39
39

- 4
5

- 

217- 235

53
- 5

9 225- 243

12
9- 

13
3

205- 223

1725932











 

 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afecta dos en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afe ctados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona  Teléfono 1  Teléfono 2  
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimient o para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 



 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 
ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm:  
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 
b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:  
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PRO MOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso qu e se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de A vería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita),  u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
 
 
 
 
 



PA
RI
S

CO
RS
EG
A

Ptge. de Batllo

JA
RD
IN
S 
DE
 M
AR
IA

LU
Z M
OR
AL
ES

C.
 B
UE
NO
S 
AI
RE
S

AVINGUDA

Borrell

CARRER CASANOVAS
CA
RR
ER
 D
E

CARRER VILLARROEL

LO
ND
RE
S

CA
RR
ER
 D
E

DE SARRIA

CARRER DEL

CA
RR
ER
 D
E

COMTE D'URGELL

PI
Nč
S-
MI
LA
NY

JA
RD
IN
S 
BE
AT
RI
U

A
V
IN
G
U
D
A
 D
E
 J
O
S
E
P
 T
A
R
R
A
D
E
LL
A
S

CARRER

VILADOMAT

LO
ND
RE
S

Pje. de Sagrista

CA
RR
ER
 D
E

XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM

Projecció UTM. Escala:
(428809.0; 4582636.0) m.

04-06-2014Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: 223571-4344918 Terminal subterranea de autobuses? aparcamiento i parque urbano Xarxa projectada

Xarxa en construcció

Xarxa existent

Arqueta de fibra òptica

1/2000



CURGPARI

SARRLOND

(320704)

CARRER

(320704)

AVINGUDA

DE

SARRIÀ

CARRER

DEL

COMTE BORRELL

(24
58

02
)

PARÍS

(349706)

COMTE D'URGELL

12

40

10
8

39

41

304-298

19

30
7

30
5

43

45

6-4

22
5-2

35

21
7-2

23

2

50-42

17

292

9

15

1-3

11
3-1

15296

5-7

11
1

11-13

294

10
9

258-256

254-252

250-240

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 223569

Id. punto 1725892

Id. solicitud 223569 - 1725892

Fecha: 4 de junio de 2014 Escala: 1:500



(320704)

DE

SARRIÀ

(349706)

COMTE D'URGELL

43

45

6-4

22
5-2

35

21
7-2

23

2

50-42

17

15

258-256

254-252

250-240

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 223571

Id. punto 1725932

Id. solicitud 223571 - 1725932

Fecha: 4 de junio de 2014 Escala: 1:500



VILLPARI

CURGPARI

CCTV23

A-II-9

RS0105

RS0112

(363809)

VILLARROEL

(09
05

02
)

CARRER

DE

(349706)

CARRER

CARRER

CARRER

118-116

120

122

124

126

128

232-230

234

236

238

13
1

12
5.I

12
9

12
7

12
1-1

25

11
7-1

19

250-240

130 223

22
1

20
5-2

19

17
3

186

184

182

180

17
5-1

85

178

RED DE FIBRA ÓPTICA
Cable municipal IMI
Cable municipal circulación
Cable municipal 22@
Repartidores
Cajas de empalme
Otros elementos
Nodos WIFI via pública

Id. proyecto 223569

Id. punto 1725893

Id. solicitud 223569 - 1725893

Fecha: 4 de junio de 2014 Escala: 1:500



 

 pàg. 1/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

  

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Antoni Carol Vilanova 
Jefe del  área de servicios 
Dirección de Telecomunicacioness 
  

Barcelona, 4 de Junio de 2014



 

 pàg. 2/2 

Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86  

  
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 

Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 

Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 

La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 

Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 

 

  
Condiciones de cesión del uso de los datos 

 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 

llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 

 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 

expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 

representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 

pertinentes por daños y perjuicios. 
 

3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 

 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 

de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 

no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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 Medi Ambient 
 Energia i Qualitat Ambiental 
 Enllumenat 

  
Torrent de l'Olla, 218-220, 3a  pl. 

 08012 Barcelona 
 Telèfon 93 291 43 80 
 Fax  93 291 41 46 

     

     

 
 
 
 
Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 
 
 
 
 

 
 

 
Benvolguts senyors: 

 

En referència a la seva sol.licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 

d'enllumenat públic. 

 

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es podrà eludir 

cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, atès que pot resultar 

afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé per obres que es puguin 

realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució del seu projecte. 

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 4 de Junio de 2014
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 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 
 
 
 



Ref: 223569

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 04/06/2014, Ref: 223569, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 223569 - 4344968 - BT, 223569 - 4344969 - BT, 223569 -
4344988 - BT, 223569 - 4344989 - BT, 223569 - 4344990 - BT, 223569 - 4344925 -
AT-MT, 223569 - 4344926 - AT-MT, 223569 - 4344927 - AT-MT
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Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 428771 Y: 4582610
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En 

consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 

inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 

daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta 

documentación es uinicio@gasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 

necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 

como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la 

canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado 

antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la 

tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 

libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 

NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 

siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 

seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 

prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 

instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 

canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de 

seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota 

estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 

Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 

medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)



Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
223569-4344931

Estimados Señores, Barcelona, a 04/06/2014

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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ARQ P GEN ICT CLIENTE (ID 4431052)

ARQ I GEN S/N (ID 4430985)

CR gABP 3818 (ID 4430762)

ARQ H 11994 (ID 4430968)

ARQ DF 11995 (ID 4430969)

CR gABP 1015 (ID 4430747)

CR GEN 3402 (ID 4430746)

CR GEN 1016 (ID 4430763)

ARQ I GEN 4045 (ID 4430748)

ARQ DF 12035 (ID 4430975)

ARQ H S/N (ID 4430910)

4c. PVC 17 m.

4c. PVC 52 m.

2c. UR 42 m.

6c. PVC 7 m.

12c. CC 140 m.12c. CC 140 m.

2c. PVC 47 m.

2c. PVC 37 m.

2c. PVC 4 m.

1c. UR 26 m.

1c. UR 36 m.

2c. UR 7 m.
12c. PVC 25 m.

2c. PVC 38 m.

2c. PVC 50 m.

2c. PVC 40 m.

2c. PVC 7 m.

2c. PVC 66 m.

2c. PVC 24 m.
3c. UR 23 m.

3.2*

1.7*
2.7*

1.75*

2.8*
1.5*

1.9*2.6*
1.35*

1.3*

1.40*

0.6*

Fecha Entrega:

04-06-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
223569-1725892
Terminal subterranea de autobuses, aparcamiento i parque urbano en la manzana deloimitada por Avd. de Sarriá, C. Urgell y C. Londres

Proyecto:223569 Punto:1725892

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 223569-4344934

Fecha: 04/06/2014

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(428771.940/4582610.036)
Proyecto: 223569
Coordenadas: 428771,4582610

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Codi:

Projecció UTM.

000000000

Coordenada centre:
Escala:

XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA

 (428802.730; 4582607.960) m.

Data: 25/11/13

LLEGENDA

Anti-Inundació T10 o Mixta

Antiabocament

Anti-Inundació T>>10

Desenvolupament de la xarxa

Xarxa Aj. Barcelona

Clavegueró longitudinal particular

Xarxa altres organismes

Xarxa fora de servei

Zona en projecte

Zona en obres

XARXA PLANIFICADA XARXA EXISTENT

http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp
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XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM

Projecció UTM. Escala:
 (428802.730; 4582607.960) m.

25/11/13Data:

Coordenada centre:

LLEGENDA

Codi: 000000000
Xarxa projectada

Xarxa en construcció

Xarxa existent

Arqueta de fibra òptica
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Col.lector
T111 D600A

Fossar de sedimentació

Punt amb desperfectes
greus

XARXA PLANIFICADA

Cota tapa

Cota solera

Codi

[HxV]

Volum m3

Codi

Cota connexió

Clapeta

H

Exemple denominació:
 - D600A: Tub Ø600 mm
 - T111: Claveguera 111dm² de secció

(La fletxa indica el sentit de les aigües)

LLEGENDA DELS PLÀNOLS D'INFORMES DE XARXA DE CLAVEGUERAM

XARXA EXISTENT

Pou de registre

Entronc

Embornal

Reixa

Comporta

Finestra de connexió

Sobreeixidor
Estació de bombament

Velocímetre

Estació de qualitat

Limnímetre

Estació remota

Pluviòmetre

Envà parcial

Canvi de sentit de circulació
(Punt alt)

Ràpid

Salt

Sifó

Canvi de secció

Inici de claveguera

Punt d'abocament

Envà total

Cambra
(Representa la seva geometria)

Singularitat a la claveguera

Capçalera de xarxa

Dipòsit Existent(Volum m3)

Col.lector planificat
 - [HxV] Secció rectangular
 - (HxV) Secció amb volta

Envà total planificat

Envà parcial planificat

Comporta planificada

Connexió planificada

Dipòsit planificat

Codi

[HxV]

Codi

[HxV]

Codi

[HxV]

Cota connexió Cota connexió Cota connexió

Volum m3

Codi

Volum m3

Codi

Volum m3

Codi

Tapa estanca

(el grafisme no
representa amb
exactitud la
longitud del tram)
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1. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

1.1. Mesures de minimització i prevenció de residus  
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir les quantitats 

de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus 

també pot reduir-ne la quantitat.  

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i la gestió fora de l’obra. Per aquest 

motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb:  

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus l’obra. 

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.  

Pel que fa a la gestió externa de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 

controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 

tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.   

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 

dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).  

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 

viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors 

de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).  

Pel que fa a la gestió interna de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus 

de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 

carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 

reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser 

reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.   

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmès a un destí inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.  

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 

una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.  

 La quantitat de material reutilitzat (m
3
 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m
3
) que s’ha evitat de portar a l’abocador.  
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 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir.   

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).  

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 

per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden 

reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. Un cop identificat el residu 

generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del punt de 

reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a 

la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. Un altre aspecte 

important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva 

reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 

possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 

característiques demanades. 

1.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials  
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 

d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.   

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 

selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 

tipologies de residu i de l’espai de l’obra.  

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 

compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 

runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-

ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts 

i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 

finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 

cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 

pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 

es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 

105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.  

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que 

puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.   

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor  
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o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.  

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:  

1.2.1. Contenidor de residus inerts  

Runes. LER 170107  

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar  

les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.   

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 

formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de 

la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 

161/2001, de 12 de juny.  

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.   

Terres no aptes. LER 170504  

Acumulacions separatives amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 

no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.  

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 

tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 

terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.  

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

Vidre. LER 170202  

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Generalment s’originen en obres d’edificació.  

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.  

1.2.2. Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques 

en estructures. Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de 

contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.  

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.  

Fusta. LER 170201  

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 

derivadesdel transport de materials (palets). Quan les fustes incorporen algun tipus de 

tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és 

LER-170204.    
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S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de  

fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.   

Paper i cartró. LER 200101  

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. S’originen 

principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 

de compostatge.  

Plàstics. LER 170203  

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 

reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 

no especials barrejats.  

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.   

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 

gestor autoritzat.  

PVC (Plàstics). LER 170203  

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). S’originen generalment en la instal·lació 

de canonades, làmines d’impermeabilització de  

cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).   

Mescles bituminoses. LER 170302  

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. S’originen en obra civil en 

les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.  

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.   

Fibra de vidre. LER 170604  

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.   

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 

i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials. 
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Pneumàtics. LER 160103  

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.  

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 

especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

Residus biodegradables. LER 200201  

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 

replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 

l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 

evitar incendis. En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala 

corresponent.   

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

Materials absorbents. LER 150203  

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 

abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 

serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 

peces. En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la 

tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, 

etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 

per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 

gestor autoritzat.  

Llots de bentonita. LER 170504  

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 

cisternes per gestors autoritzats. La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar 

estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la 

mateixa obra. Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.   

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament 

fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.   

Tòners d’impressió. LER 080318  

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat Queden 

inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.  

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.   
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Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.   

Restes de menjar. LER 200108  

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. Segregació en un 

contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries.  

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.  

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 

a separar, es considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 

residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 

especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de 

residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les 

oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) 

que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen 

petri). 

1.3.  Gestió segons tipologia de residu. Especials  
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 

química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 

perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen 

l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i 

els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen 

substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen 

una consideració i un tractament especial.  

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 

perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 

com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 

perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb 

el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.  

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 

contenidors, acumulacions separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 

el tipus de residu.  

 Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, 

i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini 

de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de 

manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En 

aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:  

o El codi d’identificació del residu.  

o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
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o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 

d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.   

S’adoptaran les mesures següents:  

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 

barreges amb aigua o altres residus no uliginosos, han d'estar en instal·lacions que 

permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona 

autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.   

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran 

de materials absorbents a l'obra.  

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :  

Residus productes químics perillosos. LER 160506  

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 

els continguts.  

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 

detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 

s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, 

atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és 

convenient demanar  

en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.  

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 

d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.  

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 

aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, 

dissolvents,additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir 

el terratzo, etc.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 

previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 

halogenats. 
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Aerosols. LER – 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. Aquest residu és 

generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. Aquests 

recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.  

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 

l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals.  

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.  

Filtres usats d’oli. LER 160107  

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 

contenidor amb destinació a gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de 

manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de  

metalls.  

Bateries usades. LER 160601  

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 

la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. Bàsicament es generen en 

operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.  

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 

aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 

hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 

Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
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de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 

dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 

tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.  

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 

autoritzat. Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i 

PCT(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 

manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent 

d’empreses especialitzades. Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a 

l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.  

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.  

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. És 

important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 

de baix consum.  

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 

generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les  

piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.   

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.  

1.4. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra  
Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 

en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 

constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 

possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i 

determinar quina solució final s’executarà.  

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 

petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 

facultativa i del promotor.  

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 

residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran.  
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Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 

l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 

senyalitzat de l’obra.  

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 

l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 

visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 

d’emmagatzematge, etc.  

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també 

quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la 

intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 

compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al 

volum inicial de residus petris.  

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 

d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 

requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin.  

1.5. Senyalització dels contenidors  

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord  

amb la separació selectiva prevista.  

 

Inerts 

 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)  

 

No especials barrejats 
 

 
 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODI LER: 170201, 

170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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FERRALLA 

 
 

PAPER I CARTRÓ 

 
 

PLÀSTIC 

 

 
FUSTA 

 

 
CABLES 

ELÈCTRICS 

 
 

PODA 

 

 
 

ORGÀNICA 

 
 

TERRES 

 

 

 

Especials 

 

 
 

ESPECIALS 

 
 

AMIANT 

 
 

TÒNERS 

 
 

AEROSOLS 

 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 

especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 

residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus especials.  

1.6. Destí dels residus segons tipologia  
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 

qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 

característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 

possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  Un 

exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 

radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 

especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.  

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: Es prohibeix el dipòsit en 

abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació 

de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals 

sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no 

contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres 

formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  
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En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir l’aplicació del 

paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 

poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 

del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 

generats únicament en aquesta població aïllada.   

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 

ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 

Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 

autoritzades.  

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 

reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).  

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 

residus de la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:  

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:  

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.  

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.  

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus 

de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i 

quantitat, poden generar els documents següents:  

 Fitxes d’acceptació.  

 Fulls de seguiment.  

 Fulls de seguiment itinerant.  

 Justificant de recepció del residu.  

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 

autoritzats per l’autoritat corresponent..  

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 

residus de construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de 

gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 

prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. Caldria que el pla adjuntés els documents 

d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una 

vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. El pla de gestió de residus 

haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’estudi 

o, en cas contrari, justificar-ho.  
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

2.1. Classificació de residus 

2.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

 Classificació dels residus en obra  

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 

especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

o Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  

o Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  

o Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  

o Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  

o Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  

o Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  

o Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

 Si es fa la separació selectiva en obra: 

o Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

no contenen substàncies perilloses).  

o No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses). 

o Especials LER 170903 (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses).  

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  

o Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses). 

o Especials LER 170903 (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses). 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

 



Terminal subterrània d'autobusos, aparcament i 
parc urbà a l'illa d'Av. de Sarrià i el C. Urgell 

Annex 8 :Gestió de Residus 

 

14 
 

RESIDUS ESPECIALS 

Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una 

zona d’emmagatzematge separada de la resta. Els temps màxim d’emmagatzematge és de 6 

mesos. Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els 

contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

2.1.2. Condicions del procés d’execució  

Per a la manipulació dels materials residus de la construcció s’ha de fer amb les proteccions 

adequades a la perillositat del mateix.  

2.1.3. Unitat i criteris d’amidament 

La classificació de residus es farà a partir dels m3 de volum realment classificat d’acord amb les 

especificacions del “Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs” de la obra.  

2.1.4. Normativa de compliment obligatori  

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. Decret 201/1994, 

de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Reial decret 

108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l'amiant. Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

2.2. Transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus 

2.2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació.  S’han considerat les operacions següents:  

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició. 

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus. 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi 

el “Pla de Gestió  de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. L’abocada s’ha de fer al 

lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs” de l’obra. Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la Direcció d’obra. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 

que la Direcció d’obra no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

 Identificació del productor dels residus. 

 Identificació del posseïdor dels residus. 

 Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra. 

 Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió. 

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.2.2. Condicions del procés d’execució 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de 

protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

La manipulació dels materials considerats residus de la construcció s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
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2.2.3. Unitat i criteris d’amidament  

El transport del material d’excavació o residus es fa a partir del m3 de volum amidat amb el 

criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 

d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la Direcció d’obra. La unitat d'obra no inclou les despeses 

d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

 Excavacions en terreny fluix: 15% 

 Excavacions en terreny compacte: 20% 

 Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

 Excavacions en roca: 25%  

2.2.4. Normativa de compliment obligatori  

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  
Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. Decret 201/1994, 

de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Reial decret 

108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 

produïda per l'amiant. Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

2.3. Càrrega i transport de residus de  construcció o demolició a 

instal·lació autoritzada de gestió de residus 

2.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents:  

 Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició.  

 Subministrament i recollida del contenidor dels residus. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al 

material que ha de transportar. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions 

d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA 

 Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi 
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el “Pla de Gestió  de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. L’abocada s’ha de fer al 

lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs” de l’obra. Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el 

que la Direcció d’Obra no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. El contractista ha de lliurar al 

promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

 Identificació del productor dels residus. 

 Identificació del posseïdor dels residus. 

 Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra. 

 Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió.  

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.3.2. Condicions del procés d’execució 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de 

protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

2.3.3. Unitat i criteris d’amidament 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la Direcció d’Obra. La unitat d'obra no 

inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

2.3.4. Normativa de compliment obligatori  

 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Correcció 
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d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador  dels enderrocs i altres residus de la construcció. Reial decret 108/1991, d'1 de 

febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 

l'amiant. Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

2.4. Matxuqueig de residus petris a l’obra  

2.4.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar 

l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió. La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega 

de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del material triturat sobre 

camió o contenidor. El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva 

reutilització com a granulat. Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de 

residu, s’ha de disposar en un lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització.  

2.4.2. Condicions del procés d’execució 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials 

incompatibles, en funció de la reutilització prevista. Els materials potencialment contaminats, 

com components de xarxes de clavegueram o els que continguin fibrociment, no s’han de 

matxucar.  

2.4.1. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum de runa matxucada. 

2.4.2. Normativa de compliment obligatori 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

2.5. Trituració de residus no petris a l’obra  

2.5.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Trituració dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 

laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 

especialitzada d’acord amb el tipus de residu. La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega 

de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del material triturat sobre 

camió o contenidor. El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la 

càrrega als contenidors.  
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2.5.2. Condicions del procés d’execució 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials 

incompatibles, en funció de la reutilització prevista. 

2.5.1. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum de runa triturada.  

2.5.2. Normativa de compliment obligatori  

Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 

medi ambient produït por l’amiant. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.  

3. PRESSUPOST 
El pressupost de la partida de gestió de residus s’ha estimat en CINQUANTA-DOS MIL CENT 

VUITANTA SET EUROS AMB NORANTA UN CENTIMS (54.187,91 €). 

4. ANNEX GRÀFIC 
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5. ABOCADORS, CENTRES DE TRASFERÈNCIA I CENTRES DE 

RECICLATGE  
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (III) 

 

 

 

Nom del titular  

 

 

DIPÒLONA 

 

 

 

Nom del titular  
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6. FITXA VALORACIÓ I MINIMITZACIÓ  
 

Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de 

projecte  

 

 



Annex 9: Estructures  

Annex 9: Estructures  



A. PANTALLES 
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1. Introducció 
Les pantalles s’han calculat amb el programa, CYPE, utilitzant en aquest cas el mòdul per a 

Murs pantalla.  Tot seguit s’exposen les dades més significatives extretes dels resultats 

obtinguts per al dimensionament de la pantalla que ocuparà tot el perímetre de la nostra 

planta d’obra. 

2. Tipologia escollida 
S’han escollit bastaixos de 2.5m de ample de mòdul per 1 metre de gruix, amb una longitud 

enterrada de 25 metres sota cota de carrer. 

3. Sosteniment de les pantalles 
Donada la naturalesa urbana de la zona d’actuació, s’ha descartat l’ús d’ancoratges així com de 

puntals (per la gran distancia existent entre pantalles. Com s’explicarà més endavant, les 

pantalles es sostindran en els forjats que s’aniran executants a mesura que s’excava. 

4. Llistats i gràfiques 
 

Per a fer el càlcul de la pantalla emprada en tot el perímetre de l’obra s’ha utilitzat el programa 

CYPE, Elements de fonamentació. 

Tot seguit s’adjunta el llistat de solucions utilitzades pel dimensionament on s’especifica el 

tipus de materials utilitzats, el terreny amb el que ens trobarem, les fases definides 

d’excavació, els elements de recolzament introduïts i l’armat amb que s’executaran les 

pantalles. A la documentació gràfica adjunta en el projecte es poden observar els plànols 

d’armat. 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

      

    

1.- NORMA Y MATERIALES 2 

    

2.- ACCIONES 2 

    

3.- DATOS GENERALES 2 

    

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 2 

    

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 3 

    

6.- GEOMETRÍA 3 

    

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 3 

    

8.- CARGAS 8 

    

9.- ELEMENTOS DE APOYO 8 

    

10.- RESULTADOS DE LAS FASES 8 

    

11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 12 

    

12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 12 

    

13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 12 

    

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 14 

    

15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 15 

    

16.- MEDICIÓN 16  



 

 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-40, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 

Profundidad del nivel freático: 17.00 m 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.8 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.80 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 3000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 3000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 

2 - Capa A -2.20 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.9 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 26 grados 
Cohesión: 2.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.39 
Reposo trasdós: 0.56 
Pasivo trasdós: 2.56 
Activo intradós: 0.39 
Reposo intradós: 0.56 
Pasivo intradós: 2.56 

3 - Capa B -6.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 27 grados 
Cohesión: 2.30 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 3000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 3000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.38 
Reposo trasdós: 0.55 
Pasivo trasdós: 2.66 
Activo intradós: 0.38 
Reposo intradós: 0.55 
Pasivo intradós: 2.66 



 

 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

4 - Capa C -11.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.8 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 28 grados 
Cohesión: 2.20 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 9000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 9000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.36 
Reposo trasdós: 0.53 
Pasivo trasdós: 2.77 
Activo intradós: 0.36 
Reposo intradós: 0.53 
Pasivo intradós: 2.77 

  

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 25.00 m 

Espesor: 100 cm 

Longitud tramo: 2.50 m   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  



 

 

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 0 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: 0.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 2 Fase 1 - excavacion hasta -2m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  



 

 

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 3 Fase 2 - losa 125 cm apoyada Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 4 Fase 3 - Excavacion hasta -8m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -8.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  



 

 

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 5 Fase 4a - forjado 100cm apoyado Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -8.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 6 Fase 5 - Excavacion hasta -15.7 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -15.70 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  



 

 

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 7 Fase 6 - solera 130 cm apoyada Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -15.70 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 8 Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -15.70 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  



 

 

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 9 Fase 8 - servicio Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -15.70 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -17.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -17.00 m 

  
  
 

8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

En banda En superficie Valor: 1 t/m² 
Ancho: 50 m 
Separación: 50 m 

Fase 8 - servicio Fase 8 - servicio 

  

9.- ELEMENTOS DE APOYO 
  

FORJADOS 
  

Descripción Fase de construcción Fase de servicio 

Cota: -0.75 m 
Canto: 125 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 13 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 

Fase 2 - losa 125 cm apoyada Fase 8 - servicio 

Cota: -7.00 m 
Canto: 100 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 13 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 

Fase 4a - forjado 100cm apoyado Fase 8 - servicio 

Cota: -14.40 m 
Canto: 130 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 13 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 

Fase 6 - solera 130 cm apoyada Fase 8 - servicio 

Cota: -10.70 m 
Canto: 100 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 13 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 

Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm Fase 8 - servicio 

  

10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 0 
  



 

 

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-2.50 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

-5.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

-7.50 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

-10.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-12.50 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

-15.00 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

-17.50 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

-20.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-22.50 0.00 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

-25.00 0.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximos 0.00 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 2: FASE 1 - EXCAVACION HASTA -2M 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.69 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-2.50 -0.57 6.25 0.12 0.10 -0.25 0.00 

-5.00 -0.45 12.50 0.03 0.04 0.23 0.00 

-7.50 -0.33 18.75 -0.06 0.32 -0.02 0.00 

-10.00 -0.22 25.00 0.63 0.77 0.64 0.00 

-12.50 -0.13 31.25 -0.10 2.44 -0.52 0.00 

-15.00 -0.10 37.50 -0.55 1.25 0.07 0.00 

-17.50 -0.10 43.75 -0.26 0.24 0.12 0.00 

-20.00 -0.10 50.00 -0.04 -0.07 0.05 0.00 

-22.50 -0.11 56.25 0.03 -0.05 0.00 0.00 

-25.00 -0.11 62.50 0.00 0.00 -0.02 0.00 

Máximos -0.10 

Cota: -16.50 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

1.36 

Cota: -11.00 m 

2.47 

Cota: -12.25 m 

0.82 

Cota: -10.75 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -0.69 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-0.57 

Cota: -14.50 m 

-0.08 

Cota: -20.75 m 

-1.35 

Cota: -11.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 3: FASE 2 - LOSA 125 CM APOYADA 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.69 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 

-2.25 -0.58 5.62 0.19 0.07 -0.30 0.00 

-4.75 -0.46 11.87 -0.01 0.03 0.18 0.00 

-7.25 -0.34 18.12 -0.04 0.34 -0.09 0.00 

-9.75 -0.23 24.37 0.49 0.62 0.57 0.00 

-12.25 -0.14 30.62 0.06 2.47 -0.63 0.00 

-14.75 -0.10 36.87 -0.57 1.38 0.05 0.00 

-17.25 -0.10 43.12 -0.29 0.30 0.13 0.00 

-19.75 -0.10 49.37 -0.05 -0.06 0.06 0.00 

-22.25 -0.11 55.62 0.03 -0.06 0.01 0.00 

-24.75 -0.11 61.87 0.01 -0.00 -0.02 0.00 

Máximos -0.10 

Cota: -16.50 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

1.36 

Cota: -11.00 m 

2.47 

Cota: -12.25 m 

0.82 

Cota: -10.75 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -0.69 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-0.57 

Cota: -14.50 m 

-0.08 

Cota: -20.75 m 

-1.35 

Cota: -11.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  



 

 

  

FASE 4: FASE 3 - EXCAVACION HASTA -8M 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.26 0.00 0.16 0.00 1.28 0.00 

-2.25 -0.87 5.62 -6.90 -5.32 0.54 0.00 

-4.75 -1.41 11.87 -3.74 -19.08 2.26 0.00 

-7.25 -1.52 18.12 2.47 -19.85 3.13 0.00 

-9.75 -1.17 24.37 6.94 -5.60 1.48 0.00 

-12.25 -0.70 30.62 2.46 11.25 -4.34 0.00 

-14.75 -0.47 36.87 -2.67 8.06 -0.13 0.00 

-17.25 -0.42 43.12 -1.72 2.26 0.63 0.00 

-19.75 -0.44 49.37 -0.41 -0.10 0.35 0.00 

-22.25 -0.46 55.62 0.10 -0.27 0.06 0.00 

-24.75 -0.47 61.87 0.05 -0.00 -0.12 0.00 

Máximos -0.26 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

9.54 

Cota: -11.00 m 

11.70 

Cota: -12.75 m 

4.15 

Cota: -8.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -1.54 

Cota: -6.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-7.09 

Cota: -1.50 m 

-21.36 

Cota: -6.00 m 

-6.32 

Cota: -11.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 5: FASE 4A - FORJADO 100CM APOYADO 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.26 0.00 0.16 0.00 1.28 0.00 

-2.25 -0.87 5.62 -6.90 -5.32 0.54 0.00 

-4.75 -1.41 11.87 -3.74 -19.08 2.26 0.00 

-7.25 -1.52 18.12 2.47 -19.85 3.13 0.00 

-9.75 -1.17 24.37 6.94 -5.60 1.48 0.00 

-12.25 -0.70 30.62 2.46 11.25 -4.34 0.00 

-14.75 -0.47 36.87 -2.67 8.06 -0.13 0.00 

-17.25 -0.42 43.12 -1.72 2.26 0.63 0.00 

-19.75 -0.44 49.37 -0.41 -0.10 0.35 0.00 

-22.25 -0.46 55.62 0.10 -0.27 0.06 0.00 

-24.75 -0.47 61.87 0.05 -0.00 -0.12 0.00 

Máximos -0.26 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

9.54 

Cota: -11.00 m 

11.70 

Cota: -12.75 m 

4.15 

Cota: -8.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -1.54 

Cota: -6.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-7.09 

Cota: -1.50 m 

-21.36 

Cota: -6.00 m 

-6.32 

Cota: -11.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 6: FASE 5 - EXCAVACION HASTA -15.7 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.48 0.00 0.08 -0.00 0.62 0.00 

-2.25 -0.70 5.62 0.83 0.95 0.88 0.00 

-4.75 -0.97 11.87 5.63 8.45 3.15 0.00 

-7.25 -1.46 18.12 13.91 34.12 3.30 0.00 

-9.75 -2.57 24.37 -19.06 -13.49 4.34 0.00 

-12.25 -3.40 30.62 -6.27 -44.40 6.09 0.00 

-14.75 -3.21 36.87 11.09 -37.19 7.98 0.00 

-17.25 -2.19 43.12 16.30 6.75 -6.26 0.00 

-19.75 -1.29 49.37 -0.93 22.33 -4.21 0.00 

-22.25 -0.89 55.62 -6.18 10.23 0.61 0.00 



 

 

Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

-24.75 -0.74 61.87 -1.28 0.11 3.34 0.00 

Máximos -0.48 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

19.64 

Cota: -16.00 m 

37.80 

Cota: -7.50 m 

8.55 

Cota: -15.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -3.46 

Cota: -13.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-26.22 

Cota: -7.75 m 

-46.77 

Cota: -13.00 m 

-8.92 

Cota: -18.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 7: FASE 6 - SOLERA 130 CM APOYADA 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.48 -0.00 0.08 -0.00 0.62 0.00 

-2.25 -0.70 5.62 0.83 0.95 0.88 0.00 

-4.75 -0.97 11.87 5.63 8.45 3.15 0.00 

-7.25 -1.46 18.12 13.91 34.12 3.30 0.00 

-9.75 -2.57 24.37 -19.06 -13.49 4.34 0.00 

-12.25 -3.40 30.62 -6.27 -44.40 6.09 0.00 

-14.75 -3.21 36.87 11.09 -37.19 7.98 0.00 

-17.00 -2.31 42.50 17.60 2.68 -5.20 0.00 

-19.50 -1.36 48.75 0.26 22.56 -4.73 0.00 

-22.00 -0.92 55.00 -6.23 11.77 0.20 0.00 

-24.50 -0.75 61.25 -2.06 0.43 3.11 0.00 

Máximos -0.48 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

19.64 

Cota: -16.00 m 

37.80 

Cota: -7.50 m 

8.55 

Cota: -15.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -3.46 

Cota: -13.00 m 

-0.00 

Cota: 0.00 m 

-26.22 

Cota: -7.75 m 

-46.77 

Cota: -13.00 m 

-8.92 

Cota: -18.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 8: FASE 7 - FORJADO A COTA -10.7, DE 100CM 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.48 -0.00 0.08 0.00 0.62 0.00 

-2.25 -0.70 5.62 0.83 0.95 0.88 0.00 

-4.75 -0.97 11.87 5.63 8.45 3.15 0.00 

-7.25 -1.46 18.12 13.91 34.12 3.30 0.00 

-9.75 -2.57 24.37 -19.06 -13.49 4.34 0.00 

-12.00 -3.36 30.00 -7.74 -42.84 5.90 0.00 

-14.50 -3.28 36.25 9.15 -39.94 7.80 0.00 

-16.75 -2.42 41.87 18.57 -1.72 -3.92 0.00 

-19.25 -1.43 48.12 1.58 22.49 -5.31 0.00 

-21.75 -0.94 54.37 -6.16 13.33 -0.26 0.00 

-24.25 -0.77 60.62 -2.78 0.95 2.87 0.00 

Máximos -0.48 

Cota: 0.00 m 

62.50 

Cota: -25.00 m 

19.62 

Cota: -16.00 m 

37.80 

Cota: -7.50 m 

8.56 

Cota: -15.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -3.46 

Cota: -13.00 m 

-0.00 

Cota: 0.00 m 

-26.22 

Cota: -7.75 m 

-46.77 

Cota: -13.00 m 

-8.92 

Cota: -18.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

FASE 9: FASE 8 - SERVICIO 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -0.22 -0.00 0.18 -0.00 1.40 0.00 

-2.00 -0.56 18.18 1.75 -5.85 1.23 0.00 

-4.50 -0.91 24.43 6.61 4.15 3.13 0.00 

-7.00 -1.38 30.68 15.36 32.76 3.48 0.00 



 

 

Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

-9.25 -2.34 49.48 -18.79 -4.63 4.24 0.00 

-11.25 -3.17 67.66 -9.88 -39.60 5.65 0.00 

-13.75 -3.41 73.91 6.45 -42.88 7.64 0.00 

-15.75 -2.87 92.09 18.90 -22.59 1.51 0.00 

-18.25 -1.82 98.34 9.01 17.10 -8.12 0.00 

-20.75 -1.12 104.59 -4.06 18.68 -2.56 0.00 

-23.25 -0.85 110.84 -5.06 4.72 1.82 0.00 

Máximos -0.22 

Cota: 0.00 m 

115.22 

Cota: -25.00 m 

19.34 

Cota: -16.25 m 

41.09 

Cota: -7.50 m 

8.93 

Cota: -15.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos -3.46 
Cota: -13.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-24.30 
Cota: -7.75 m 

-46.59 
Cota: -12.75 m 

-8.93 
Cota: -18.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Esfuerzos sin mayorar. 

Forjados 

Cota: -0.75 m 

Fase Resultado 

Fase 2 - losa 125 cm apoyada Carga lineal: 0.00 t/m 

Fase 3 - Excavacion hasta -8m Carga lineal: 7.96 t/m 

Fase 4a - forjado 100cm apoyado Carga lineal: 7.96 t/m 

Fase 5 - Excavacion hasta -15.7 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.01 mm 

Fase 6 - solera 130 cm apoyada SE PRODUCE DESPEGUE: 0.01 mm 

Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm SE PRODUCE DESPEGUE: 0.01 mm 

Fase 8 - servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.16 mm  
Cota: -7.00 m 

Fase Resultado 

Fase 4a - forjado 100cm apoyado Carga lineal: 0.00 t/m 

Fase 5 - Excavacion hasta -15.7 Carga lineal: 41.79 t/m 

Fase 6 - solera 130 cm apoyada Carga lineal: 41.79 t/m 

Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm Carga lineal: 41.79 t/m 

Fase 8 - servicio Carga lineal: 42.30 t/m  
Cota: -14.40 m 

Fase Resultado 

Fase 6 - solera 130 cm apoyada Carga lineal: 0.62 t/m 

Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm Carga lineal: 0.04 t/m 

Fase 8 - servicio Carga lineal: 4.12 t/m  
Cota: -10.70 m 

Fase Resultado 

Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm Carga lineal: 0.40 t/m 

Fase 8 - servicio Carga lineal: 0.90 t/m   

12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
  

Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 

Ø32c/25 

Refuerzos: 

- Ø20 L(455), D(485) 

- Ø12 L(440), D(1730) 

D: Distancia desde coronación 

Ø32c/25 

Refuerzos: 

- Ø12 L(465), D(380) 

- Ø20 L(830), D(885) 

D: Distancia desde coronación 

Ø20c/25 2Ø32 10Ø32 

  

13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Excavacion_pfc (Construyendo cubierta al final) 



 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

        Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

 

Mínimo: 0.00089  

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

Longitud de patilla horizontal: 
 

        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, 
"Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado". 

 

 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.00027  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00447  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00223  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0024  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

Calculado: 0.00321  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00021  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00025  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  

Calculado: 0.00894  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 3.2 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 9.9 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 9.9 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

Calculado: 104.87 t 
 

  



 

 

Referencia: Excavacion_pfc (Construyendo cubierta al final) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Criterio norma EHE: 
 

 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 88.42 t 
 

No cumple 

     -  Criterio norma EH-91: 
 

 

        Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 
 

 

 

Máximo: 150.69 t 
 

Cumple 

     -  Criterio norma EC2: 
 

 

        Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2) 
 

 

 

Máximo: 106.47 t 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

Mínimo: 2.26 m 
 

  

     -  Base trasdós: 
 

 

Calculado: 2.3 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Calculado: 2.3 m 
 

Cumple 

Rigidizadores horizontales: 
 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 

diámetro de la armadura base vertical. 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 2.5 m 

Calculado: 2.5 m 
 

Cumple 

Rigidizadores verticales: 
 

    

     -  Diámetro mínimo: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor 
diámetro de la armadura base vertical. 

 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

     -  Separación máxima: 
 

 

        Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. 
 

 

 

Máximo: 1.5 m 

Calculado: 1.25 m 
 

Cumple 

Hay comprobaciones que no se cumplen 

Avisos: 

- No se ha definido ninguna fase de servicio 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -13.00 m, Md: -187.09 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -6.23 t, Tensión 
máxima del acero: 2.586 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y el EC2, pues 
para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -7.75 m 

- La comprobación del estado límite de fisuración no se ha realizado debido a que no se ha definido 
ninguna fase de servicio 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 2.50 
m)   

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Excavacion_pfc (Construyendo 
cubierta al final) 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós 
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós: 

 

    

     -  Hipótesis básica: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  
 

  

         -  Fase 0: 
 

 

Calculado: 13.539  
 

Cumple 



 

 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Excavacion_pfc (Construyendo 
cubierta al final) 

Comprobación Valores Estado 

         -  Fase 1 - excavacion hasta -2m: 
 

 

Calculado: 11.079  
 

Cumple 

         -  Fase 2 - losa 125 cm apoyada: 
 

 

Calculado: 9.473  
 

Cumple 

         -  Fase 3 - Excavacion hasta -8m: 
 

 

Calculado: 6.063  
 

Cumple 

     -  Fase 4a - forjado 100cm apoyado (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 5 - Excavacion hasta -15.7 (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 6 - solera 130 cm apoyada (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 8 - servicio (1) 
 

 

  No procede 
(1)

  Existe más de un apoyo. 
 

    

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 

 

    

Hipótesis básica: 
 

    

     -  Fase 0 (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 1 - excavacion hasta -2m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 5.323  
 

Cumple 

     -  Fase 2 - losa 125 cm apoyada: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 5.323  
 

Cumple 

     -  Fase 3 - Excavacion hasta -8m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 4.065  
 

Cumple 

     -  Fase 4a - forjado 100cm apoyado: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 4.065  
 

Cumple 

     -  Fase 5 - Excavacion hasta -15.7: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 2.074  
 

Cumple 

     -  Fase 6 - solera 130 cm apoyada: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 2.074  
 

Cumple 

     -  Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 2.074  
 

Cumple 

     -  Fase 8 - servicio: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.67  

Calculado: 2.04  
 

Cumple 
(1)

  No se ha movilizado el empuje pasivo en el intradós. 
 

    

Se cumplen todas las comprobaciones   

15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Excavacion_pfc 
(Construyendo cubierta al final) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

    

     -  Combinaciones sin sismo. 

Fase 1 - excavacion hasta -2m: Coordenadas del centro del círculo (-
1.62 m ; 5.32 m) - Radio: 15.32 m: 

 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 22.936  
 

Cumple 



 

 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Excavacion_pfc 
(Construyendo cubierta al final) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Fase 2 - losa 125 cm apoyada (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 3 - Excavacion hasta -8m (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 4a - forjado 100cm apoyado (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 5 - Excavacion hasta -15.7 (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 6 - solera 130 cm apoyada (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 7 - forjado a cota -10.7, de 100cm (1) 
 

 

  No procede 

     -  Fase 8 - servicio (1) 
 

 

  No procede 
(1)

  No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en 
la fase se ha definido algún forjado. 

 

    

Errores 

- Fase 0: Combinaciones sin sismo - No se ha podido calcular el círculo de deslizamiento pésimo. 

Hay errores de comprobación 

Información adicional: 

- Fase 1 - excavacion hasta -2m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento 
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 251.047 t/m en 
la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad 
calculado.   

16.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12 Ø20 Ø32   

Armado vertical trasdós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x3.61 

9x22.79 
32.49 

205.12 

Armado vertical trasdós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x13.60 
9x85.86 

122.40 
772.76 

Armado vertical trasdós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x13.03 
9x82.26 

117.27 
740.37 

Armado vertical trasdós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x4.40 
8x3.91 

    
35.20 
31.25 

Armado vertical trasdós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
8x4.55 

8x11.22 
  

36.40 
89.77 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x3.61 

9x22.79 
32.49 

205.12 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x13.60 
9x85.86 

122.40 
772.76 

Armado vertical intradós Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
9x13.03 
9x82.26 

117.27 
740.37 

Armado vertical intradós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
8x8.30 

8x20.47 
  

66.40 
163.75 

Armado vertical intradós - Refuerzos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x4.65 
8x4.13 

    
37.20 
33.03 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
5x3.58 

5x22.60 
17.90 

113.01 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
5x13.60 
5x85.86 

68.00 
429.31 

Junta lateral positiva Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
5x13.03 
5x82.26 

65.15 
411.32 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
3x3.58 

3x22.60 
10.74 
67.81 

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
3x13.60 
3x85.86 

40.80 
257.59 



 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12 Ø20 Ø32   

Junta lateral negativa Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
3x13.03 
3x82.26 

39.09 
246.79 

Armado horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
101x6.78 

101x16.72 
  

684.78 
1688.77 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.31 

2x58.78 
18.62 

117.55 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x10.14 
2x64.02 

20.28 
128.03 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x10.14 
2x64.02 

20.28 
128.03 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x3.64 

2x22.98 
7.28 

45.96 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.31 

2x58.78 
18.62 

117.55 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x10.14 
2x64.02 

20.28 
128.03 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x10.14 
2x64.02 

20.28 
128.03 

Armado rigidizadores verticales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x3.64 

2x22.98 
7.28 

45.96 

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
20x4.29 

20x27.08 
85.80 

541.69 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

72.40 
64.28 

787.58 
1942.29 

1004.72 
6343.16 

  
8349.73 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

79.64 
70.71 

866.34 
2136.52 

1105.19 
6977.47 

  
9184.70  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 Ø20 Ø32 Total HA-40, Control Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 70.70 2136.52 6977.48 9184.70 62.50 

Totales 70.70 2136.52 6977.48 9184.70 62.50  
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1. Tipologia escollida 
De cara a la fonamentació de la estructura i considerant la gran magnitud de les carregues 

concentrades a la que estarà sotmesa, s’ha escollit pilotar-la seguint la tipologia Pila-Pilot com 

ens indica la “Guia de Cimentaciones en obras de Carretera”. 

Donat que en el terreny de la zona la capacitat portant creix d'una manera 

gradual amb la profunditat, sense existir un nivell clarament més resistent, el pilotatge 

transmetrà la seva càrrega al terreny fonamentalment a través del fust. Se solen denominar a 

aquets tipus pilots flotants o per fust. 

 

Figura 1. Tipus de pilots segons funcionament 

S’utilitzaran com a pilots uns bastaixos (mòduls de pantalla) de 3.6 m x 1 m, sobre els quals 

s’iniciaran els pilars que sostenen els forjats. Això ens permet utilitzar la mateixa maquinària 

que a les pantalles, reduint així el trànsit de maquinaria pesada en la ciutat i els temps perdut 

associat al transport d’aquesta. 

La pila es construirà juntament amb el bastaix,  introduint una camisa que la separarà del 

formigó no estructural. Aquest formigó no armat Serdá repicat a mesura que la excavació 

avanci. 
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2. Dades de Partida 
Els pilots que s’executaran treballaran en el estrat C. En l’estudi geotècnic s’han obtingut les 

següents dades respecte fonamentacions profundes per a cada estrat, aplicant la fórmula, un 

factor de seguretat de 3 per a la punta, un factor de 

seguretat de 2 para la caga en fust i els diferents factors redactors: 

 

Aquestes dades ens proporcionen informació de quines contribucions del terreny es poden 

esperar en el cas que es col·loquessin pilots. 

3. Formulació bàsica 
Conegudes les característiques del terreny s’ha de complir la equació fonamental de la 

resistència d’un pilot: 

     

 
      

Essent: 

Rp es la resistència en punta, expressada com a la càrrega en punta per la superfície 

transversal del pilot.                       

Rf es la resistència de fust com a producte de la càrrega de fust per l’àrea perimetral del pilot.   

                      

Nmax el axil màxim en la base del pilar. 

Donat que en les anteriors dades ja han estat aplicats els factors de seguretat corresponents 

aquesta formula es torna mes senzilla, de manera que nomes s’ha de comprovar que: 

           

Per tant, essent                 i               , l’equació a resoldre esdevé: 
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4. Càlcul del Axil en la base dels pilars 
Amb la intenció d’obtenir el esforç axil al que esta sotmès el pilot, hem analitzat la estructura 

de la instal·lació en un estat de carrega màxima mitjançant el programa STAAD Pro. 

 

Figura 2. Model de pòrtic carregat de STAAD Pro 

Hem considerat les sobrecarregues de disseny del CTE en tots els vanos, juntament amb el pes 

propi. Queden descrites en la següent taula: 

Càrrega Magnitud Àmbit d’aplicació 

Pes propi 25 KN/m3 Tota l’estructura 
SC sobre coberta 5 KN/ m2 Coberta 
SC tràfic pesat 10 KN/ m2 Planta -1 
SC tràfic aparcament 2 KN/ m2 Planta -2 i -3 

 

De cara a modelitzar la estructura i aprofitant l’estructura porticada de la mateixa s’ha decidit 

simplificar el càlcul analitzant 4 línies de pilars (les mes desfavorables) en dues direccions.  Es 

prendrà com el valor màxim de les reaccions obtingudes en els recolzaments per al posterior 

dimensionament. 

 

Figura 2. Pòrtics estudiats 
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Prenent com a hipòtesi simplificada que sobre cada pòrtic es recolzarà la meitat dels forjats 

adjacents (arrodonint al alça per seguretat), obtenim un model de la secció del edifici: 

 

Figura 3. Model 3D del pòrtic A 

Aplicades les càrregues obtenim els següents axils màxims en els recolzaments de cada pòrtic, 

per a la combinació mes desfavorable de càrregues (tot carregat): 

Valor de l'Axil Màxim en cada pòrtic (KN) 

Pòrtic A Pòrtic B Pòrtic C Pòrtic D 

11648.81 13991.304 11754.734 11837.704 

 

Es així que obtenim que el axil màxim per al que haurem de dimensionar es 13991.3 KN que 

simplificarem a 14000 KN.  Considerem que aquest resultat es troba del costat de la seguretat 

degut a les simplificacions que s’han dut a terme, menyspreant el efecte del mur pantalla i 

sempre optant per les condicions mes desfavorables. 

5. Dimensionament  
El dimensionament es durà a terme per iteració, partint de la base que s’utilitzarà una cullera 

per bastaixos de 1 metre d’ample. Anirem variant la llargada d’aquest fins a un nivell raonable 

tant en profunditat de clava com en llarg del mòdul de pantalla que farem servir de pilot. 

Tornant a la equació base: 

                                    

Observem que la podem expressar-la en funció de les incògnites que anirem variant (llargada 

del bastaix i longitud de clava): 
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Si li assignem al bastaix una llargària de 3.6 metres, que no implica gaire mes sobrecost que els 

bastaixos que s’executaran per les pantalles, obtenim una longitud de clava de uns 25.5 

metres. Aquesta longitud, sumada a la cota de solera, situada a 15.7 metres sota cota de 

carrer, ens dona una profunditat d’excavació de 41.2 metres en total. 

6. Solució final adoptada 
S’estableix com a fonamentació de l’estructura uns bastaixos que arribin fins a la cota -41.2 m, 

3.6 m de llarg i 1 m de gruix.  L’armadura que es col·locarà serà la mínima. 
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Les pantalles s’han calculat amb el mateix programa, CYPE, utilitzant en aquest cas l’apartat de 

“Murs pantalla”. Les especificacions del programa són les que es descriuen al primer apartat 

d’aquest Annex “Càlcul d’Estructures” i que es poden ampliar amb el Manual de l’Usuari que 

proporciona el programa. 

 

Tot seguit s’exposen les dades més significatives extretes dels resultats obtinguts per al 

dimensionament de la pantalla que ocuparà tot el perímetre de la nostra planta d’obra. 
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1. Tipologia escollida 
De cara a la execució dels forjats s’han considerat les diferents configuracions que tenen les 

plantes. Trobem les següents restriccions: 

- La zona d’actuació te una forma irregular, similar a un triangle. 

- L’estació d’autobusos requereix de llums major per a facilitar la maniobra i 

aparcament dels vehicles. 

- Als aparcaments inferiors convé maximitzar el nombre de places de cara a la 

rendibilitat econòmica. 

Aquestes condicions impliquen grans llums que sostinguin grans sobrecarregues, raó per la 

quan els forjats convencionals no serveixen. 

S’ha optat per utilitzar una tipologia consistent en pilars quadrats de 1 m x 1 m, fonamentats 

en batatges (com s’explica a l’anterior apartat), que sostenen una llosa reticular. 

Llosa Reticular 

Es tracta de una llosa de 1 metre de cantell amb uns alleugeriments recuperables de base 

quadrada de 2 m x 2 m, i una alçada de 80 cm, deixant una llosa de compressió de 20 cm. 

Aquesta solució ha estat adoptada prèviament en la construcció de l’estació de AVE i 

d’autobusos de Girona amb bons resultats. 

 

Figura 1. Detall dels cassetons en l’estació del AVE de Girona 

Donat que es formigonarà contra el terra s’espera poder garantir una bona qualitat en 

l’execució. 
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2. Model de Càlcul 
Els forjats I pilars s’han calculat amb el programa, CYPE, utilitzant en aquest cas el mòdul 

CYPECAD. Donat que ja es disposa dels calcula referents a pantalles I fonamentacions, s’ha 

simplificat l’estructura envoltant-la d’un mur de formigó I s’ha omés el càlcul de les 

cimentacions. 

 

Figura 1. Representació 3D de l’estructura completa a CYPECAD 

Durant el procés ha quedat reflectit que el programa CYPECAD presenta dificultats de cara al 

càlcul d’edificacions en forma irregular I amb la distribució de pilars que hem introduït. Es per 

això que s’ha decidit elaborar un segon model amb les àrees mes critiques, d’on s’extrauran els 

armats I configuració dels àbacs I pilars per a la resta de l’estructura. 

 

Figura 2. Representació 3D de l’àrea crítica de l’estructura modelitzada 
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3. Armats en pilars, àbacs i forjats 
  

Dels resultats del model CYPECAD s’han pres els armats de les parts mes sol·licitades i s’han 

implementat en tota l’estructura, augmentant així el nivell de seguretat i alhora augmentant la 

senzillesa de cara al procés constructiu. 

4. Llistats i gràfiques 
  

Tot seguit s’adjunta el llistat de solucions utilitzades pel dimensionament on s’especifica el 

tipus de materials utilitzats, carregues, comprovacions I armat. 

A la documentació gràfica adjunta en el projecte es poden observar els plànols d’armat en 

detall. 

 

 

 



ÍNDICE 

          

    

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 2 

    

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 2 

    

3.- NORMAS CONSIDERADAS 2 

    

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 2 

4.1.- Gravitatorias 2 

4.2.- Viento 2 

4.3.- Sismo  2 

4.4.- Fuego 2 

4.5.- Hipótesis de carga 2 

4.6.- Empujes en muros 3 

    

5.- ESTADOS LÍMITE 3 

    

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 3 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 3 

6.2.- Combinaciones 4 

    

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 6 

    

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 6 

8.1.- Pilares 6 

8.2.- Muros 6 

    

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO 
PARA CADA PLANTA 7 

    

10.- LISTADO DE PAÑOS 7 

    

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 7 

    

12.- MATERIALES UTILIZADOS 7 

12.1.- Hormigones 7 

12.2.- Aceros por elemento y posición 8 

12.2.1.- Aceros en barras 8 

12.2.2.- Aceros en perfiles 8  



  

 

 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2014 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: PFC Seccion 

Clave: PFC Seccio Ainchil 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Categorías de uso 

A. Zonas residenciales 

C. Zonas de acceso al público 

E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(t/m²) Categoría 
Valor 
(t/m²) 

Cubierta A 0.50 0.20 

Forjados 1 y 2 C 1.00 0.20 

Cimentación E 0.20 0.20   

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Cubierta R 120 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjados 1 y 2 R 120 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso E)  



  

 

  
 

4.6.- Empujes en muros 

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q



  

 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 

Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 

Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros)  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (E) 

1 1.000 1.000       

2 1.350 1.350       

3 1.000 1.000 1.500     

4 1.350 1.350 1.500     

5 1.000 1.000   1.500   

6 1.350 1.350   1.500   

7 1.000 1.000 1.050 1.500   

8 1.350 1.350 1.050 1.500   

9 1.000 1.000 1.500 1.050   

10 1.350 1.350 1.500 1.050   

11 1.000 1.000     1.500 



  

 

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (E) 

12 1.350 1.350     1.500 

13 1.000 1.000 1.050   1.500 

14 1.350 1.350 1.050   1.500 

15 1.000 1.000   1.050 1.500 

16 1.350 1.350   1.050 1.500 

17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 

18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 

19 1.000 1.000 1.500   1.050 

20 1.350 1.350 1.500   1.050 

21 1.000 1.000   1.500 1.050 

22 1.350 1.350   1.500 1.050 

23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 

24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 

25 1.000 1.000 1.500 1.050 1.050 

26 1.350 1.350 1.500 1.050 1.050  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (E) 

1 1.000 1.000       

2 1.600 1.600       

3 1.000 1.000 1.600     

4 1.600 1.600 1.600     

5 1.000 1.000   1.600   

6 1.600 1.600   1.600   

7 1.000 1.000 1.120 1.600   

8 1.600 1.600 1.120 1.600   

9 1.000 1.000 1.600 1.120   

10 1.600 1.600 1.600 1.120   

11 1.000 1.000     1.600 

12 1.600 1.600     1.600 

13 1.000 1.000 1.120   1.600 

14 1.600 1.600 1.120   1.600 

15 1.000 1.000   1.120 1.600 

16 1.600 1.600   1.120 1.600 

17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 

18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 

19 1.000 1.000 1.600   1.120 

20 1.600 1.600 1.600   1.120 

21 1.000 1.000   1.600 1.120 

22 1.600 1.600   1.600 1.120 

23 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 

24 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 

25 1.000 1.000 1.600 1.120 1.120 

26 1.600 1.600 1.600 1.120 1.120  
  



  

 

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (E) 

1 1.000 1.000       

2 1.000 1.000 1.000     

3 1.000 1.000   1.000   

4 1.000 1.000 1.000 1.000   

5 1.000 1.000     1.000 

6 1.000 1.000 1.000   1.000 

7 1.000 1.000   1.000 1.000 

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

2 Cubierta 3 Cubierta 6.25 13.65 

1 Forjados 1 y 2 2 Planta -1 3.70 7.40 

    1 Planta -2 3.70 3.70 

0 Cimentación       0.00  
  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

P1 ( 84.16,117.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P2 ( 69.16,117.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P3 ( 53.16,117.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P4 ( 53.16,106.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P5 ( 69.16,106.37) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P6 ( 84.16,106.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P7 ( 84.16, 91.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P8 ( 69.16, 91.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P9 ( 53.16, 91.40) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  
  
 

8.2.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M3 Muro de hormigón armado 0-2 ( 98.13, 90.77) ( 98.13,134.06) 3 

2 

1 

0.5+0.5=1 

0.5+0.5=1 

0.5+0.5=1 



  

 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 52.54,134.06) ( 98.13,134.06) 3 

2 

1 

0.5+0.5=1 

0.5+0.5=1 

0.5+0.5=1  
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 1.000 x 1.300 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.30 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 1.000 x 1.300 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.30 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³   

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 

3 100x100 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 100x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 100x100 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 
Reticulares considerados 

  

Nombre Descripción 

Caseton 2x2 Casetón recuperable 
Peso propio: 1.22 t/m² 
Canto: 100 cm 
Capa de compresión: 20 cm 
Intereje: 250 cm 
Anchura del nervio: 50 cm  

  
 

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 
en situaciones 
persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 
en situaciones 
accidentales 

(kp/cm²) 

Todas 130 10000.00 2.00 3.00   

12.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

12.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Árido 

Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-40 408 1.50 Cuarcita 20  
  



  

 

  
 

12.2.- Aceros por elemento y posición  

12.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S 5097 1.15  
  

  
 

12.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275  2803 2140673  
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1.- DATOS GENERALES 
  Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

  

  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe 
mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma. 

  

  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir 
esta condición cuando resulte necesario). 

- Dimensión mínima: b  bmín. 

  

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que 
la norma así lo exige. 

  

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Cubierta R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjados 1 y 2 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo   

2.- COMPROBACIONES 
 

2.1.- Forjados 1 y 2 

  

Forjados 1 y 2 - Pilares R 90 

bmín: 250 mm; amín: 30 mm 

Refs. Planta 

Cara X Cara Y 

Estado bx am by am 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 
0 1000 47 1000 47 Cumple 

1 1000 45 1000 45 Cumple 

P2 
0 1000 51 1000 51 Cumple 

1 1000 45 1000 45 Cumple 

P3 0, 1 1000 45 1000 45 Cumple 

P4 0, 1 1000 45 1000 45 Cumple 

P5 
0 1000 53 1000 53 Cumple 

1 1000 49 1000 49 Cumple 

P6 
0 1000 51 1000 51 Cumple 

1 1000 45 1000 45 Cumple 

P7 0, 1 1000 45 1000 45 Cumple 



 

 

Forjados 1 y 2 - Pilares R 90 

bmín: 250 mm; amín: 30 mm 

Refs. Planta 

Cara X Cara Y 

Estado bx am by am 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

P8 0, 1 1000 49 1000 49 Cumple 

P9 0, 1 1000 46 1000 46 Cumple  
  

  

Forjados 1 y 2 - Vigas R 90 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

1 

P9-P8 1000x1000 46 25 Cumple 

P8-P7 1000x1000 41 25 Cumple 

P7-B0 1000x1000 42 25 Cumple 

2 

P9-P4 1000x1000 41 25 Cumple 

P4-P3 1000x1000 42 25 Cumple 

P3-B1 1000x1000 41 25 Cumple  
  

  

Forjados 1 y 2 - Muros R 90 

Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

M3 1000 160 54 25 Cumple 

M1 1000 160 54 25 Cumple  
  

  

Forjados 1 y 2 - Forjados reticulares R 90 

Paño Forjado btotal 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

R1 Caseton 2x2 500 120 30 25 Cumple 

Notas: 

En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al 
menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un 
armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).  

  
 

2.2.- Cubierta 

  

Cubierta - Pilares R 90 

bmín: 250 mm; amín: 30 mm 

Refs. 

Cara X Cara Y 

Estado bx am by am 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

P1 1000 45 1000 45 Cumple 

P2 1000 45 1000 45 Cumple 

P3 1000 45 1000 45 Cumple 

P4 1000 45 1000 45 Cumple 

P5 1000 45 1000 45 Cumple 

P6 1000 45 1000 45 Cumple 

P7 1000 45 1000 45 Cumple 

P8 1000 45 1000 45 Cumple 

P9 1000 45 1000 45 Cumple  



 

 

  

  

Cubierta - Vigas R 90 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

1 

P9-P8 1000x1250 150 44 25 Cumple 

P8-P7 1000x1250 150 43 25 Cumple 

P7-B0 1000x1250 150 41 25 Cumple 

2 

P9-P4 1000x1250 150 45 25 Cumple 

P4-P3 1000x1250 150 43 25 Cumple 

P3-B1 1000x1250 150 40 25 Cumple  
  

  

Cubierta - Muros R 90 

Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

M3 1000 160 54 25 Cumple 

M1 1000 160 54 25 Cumple  
  

  

Cubierta - Forjados reticulares R 90 

Paño Forjado btotal 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Estado 

R1 Caseton 2x2 500 120 30 25 Cumple 

Notas: 
En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al 

menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un 
armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).  
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1.- NOTACIÓN (PILARES) 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de 
aprovechamiento inferior al 10%. 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 

Arm.: Armadura mínima y máxima 

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
 

2.- PILARES 
 

2.1.- P1 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 617.70 -41.62 31.21 9.41 14.07 Cumple Cumple 14.4 26.5 26.5 Cumple 

Cabeza G, Q 558.93 29.88 -18.12 9.59 13.66 Cumple Cumple 15.0 22.7 22.7 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 1290.43 -80.28 47.29 36.71 54.77 Cumple Cumple 46.8 53.8 53.8 Cumple 

Pie G, Q 1199.96 -81.15 46.40 36.10 56.05 Cumple Cumple 47.3 50.7 50.7 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 
Cabeza G, Q 2014.00 52.62 -100.70 15.93 28.94 Cumple Cumple 25.5 79.4 79.4 Cumple 

Pie G, Q 2022.88 -101.14 15.47 15.93 28.94 Cumple Cumple 25.5 78.6 78.6 Cumple 

Cimentación -1.25/0.00 100x100 Pie G, Q 2023.11 -101.16 15.48 15.93 28.94 N.P. N.P. 6.8 78.6 78.6 Cumple  
  
 

2.2.- P2 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 734.34 -52.59 31.43 10.28 17.55 Cumple Cumple 15.5 31.5 31.5 Cumple 

Cabeza G, Q 667.07 36.82 -20.80 9.95 17.02 Cumple Cumple 15.9 27.2 27.2 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 1519.82 -96.02 54.27 37.22 64.61 Cumple Cumple 52.9 63.4 63.4 Cumple 

Pie G, Q 1407.24 -96.84 54.65 38.06 66.09 Cumple Cumple 54.2 59.6 59.6 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 
Cabeza G, Q 2361.42 56.65 -118.07 24.36 31.48 Cumple Cumple 30.0 91.7 91.7 Cumple 

Pie G, Q 2370.53 -118.53 20.89 24.36 31.48 Cumple Cumple 30.0 91.0 91.0 Cumple 

Cimentación -1.25/0.00 100x100 Pie G, Q 2370.53 -118.53 20.89 24.36 31.48 N.P. N.P. 12.0 91.0 91.0 Cumple  
  
 

2.3.- P3 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 315.01 -64.78 -143.77 -50.64 22.15 Cumple Cumple 66.8 57.9 66.8 Cumple 

Cabeza G, Q 298.13 45.99 109.45 -50.64 22.15 Cumple Cumple 68.4 36.9 68.4 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 677.82 -97.58 -289.76 -192.19 63.41 Cumple Cumple 96.4 99.7 99.7 Cumple 

Cabeza G, Q 668.71 73.61 229.15 -192.19 63.41 Cumple Cumple 96.9 69.3 96.9 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 3.70 m G, Q 677.82 -97.58 -289.76 -192.19 63.41 N.P. N.P. 26.2 99.7 99.7 Cumple 

Cimentación -1.26/0.00 100x100 
Pie G, Q 1136.46 -10.95 163.71 -8.24 21.62 N.P. N.P. 2.9 57.2 57.2 Cumple 

Pie G, Q 1087.34 -11.66 153.99 -11.13 21.79 N.P. N.P. 3.1 54.3 54.3 Cumple  
  
 
  



 

 

2.4.- P4 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 348.33 32.22 -157.32 -55.92 -11.79 Cumple Cumple 66.0 52.1 66.0 Cumple 

Cabeza G, Q 331.46 -26.72 122.29 -55.92 -11.79 Cumple Cumple 67.5 35.7 67.5 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 731.12 58.52 -310.11 -206.17 -44.77 Cumple Cumple 96.6 96.5 96.6 Cumple 

Cabeza G, Q 722.01 -62.35 246.55 -206.17 -44.77 Cumple Cumple 97.0 71.9 97.0 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 3.70 m G, Q 731.12 58.52 -310.11 -206.17 -44.77 N.P. N.P. 26.8 96.5 96.5 Cumple 

Cimentación -1.26/0.00 100x100 
Pie G, Q 1218.46 13.43 174.10 -11.85 -34.59 N.P. N.P. 4.6 60.7 60.7 Cumple 

Pie G, Q 1164.84 13.72 163.69 -14.85 -34.24 N.P. N.P. 4.7 57.6 57.6 Cumple  
  
 

2.5.- P5 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 790.95 48.12 44.62 14.62 -15.99 Cumple Cumple 15.7 33.8 33.8 Cumple 

Cabeza G, Q 718.22 -35.91 -30.18 14.23 -15.98 Cumple Cumple 16.5 29.4 29.4 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 1681.06 116.28 73.09 49.69 -86.15 Cumple Cumple 72.1 71.2 72.1 Cumple 

Pie G, Q 1554.63 117.86 73.34 50.60 -87.72 Cumple Cumple 73.4 67.2 73.4 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 
Cabeza G, Q 2633.01 -131.65 -54.61 30.60 -57.04 Cumple Cumple 47.0 99.9 99.9 Cumple 

Pie G, Q 2642.12 36.81 132.11 30.60 -57.04 Cumple Cumple 47.0 99.8 99.8 Cumple 

Cimentación -1.25/0.00 100x100 
Pie G, Q 2642.16 36.77 132.11 30.58 -57.01 N.P. N.P. 29.1 99.8 99.8 Cumple 

Pie G, Q 2642.12 36.81 132.11 30.60 -57.04 N.P. N.P. 29.1 99.8 99.8 Cumple  
  
 

2.6.- P6 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 631.17 40.83 45.87 13.84 -13.34 Cumple Cumple 16.1 28.2 28.2 Cumple 

Cabeza G, Q 570.42 -28.52 -26.55 13.95 -13.24 Cumple Cumple 17.1 23.5 23.5 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 1370.60 96.26 71.60 54.17 -70.28 Cumple Cumple 63.0 59.4 63.0 Cumple 

Pie G, Q 1272.74 97.46 70.41 53.45 -71.59 Cumple Cumple 63.4 56.3 63.4 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 
Pie G, Q 2172.98 26.93 108.65 23.04 -44.07 Cumple Cumple 37.5 83.6 83.6 Cumple 

Pie G, Q 2074.69 27.53 103.73 23.27 -44.02 Cumple Cumple 37.5 79.9 79.9 Cumple 

Cimentación -1.25/0.00 100x100 Pie G, Q 2172.98 26.93 108.65 23.04 -44.07 N.P. N.P. 11.3 83.6 83.6 Cumple  
  
 

2.7.- P7 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 314.78 -140.23 46.89 15.01 48.34 Cumple Cumple 61.2 50.1 61.2 Cumple 

Cabeza G, Q 297.90 101.44 -28.15 15.01 48.34 Cumple Cumple 62.7 29.9 62.7 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 705.97 -291.86 55.25 39.12 191.37 Cumple Cumple 98.6 91.0 98.6 Cumple 

Cabeza G, Q 696.86 224.85 -50.38 39.12 191.37 Cumple Cumple 99.1 63.9 99.1 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 3.70 m G, Q 705.97 -291.86 55.25 39.12 191.37 N.P. N.P. 25.0 91.0 91.0 Cumple 

Cimentación -1.26/0.00 100x100 
Pie G, Q 1193.94 161.70 18.83 15.92 3.57 N.P. N.P. 2.1 58.4 58.4 Cumple 

Pie G, Q 1144.73 152.30 19.23 16.16 6.56 N.P. N.P. 2.2 55.7 55.7 Cumple  
  
 



 

 

2.8.- P8 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 402.32 -181.43 47.56 16.60 62.73 Cumple Cumple 69.9 62.0 69.9 Cumple 

Cabeza G, Q 385.45 132.21 -35.44 16.60 62.73 Cumple Cumple 71.4 38.9 71.4 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 Pie G, Q 858.97 -359.29 51.87 32.18 235.25 Cumple Cumple 99.5 98.6 99.5 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 3.70 m G, Q 858.97 -359.29 51.87 32.18 235.25 N.P. N.P. 28.9 98.6 98.6 Cumple 

Cimentación -1.26/0.00 100x100 
Pie G, Q 1438.21 192.95 13.13 16.30 5.44 N.P. N.P. 2.1 68.5 68.5 Cumple 

Pie G, Q 1374.09 180.54 13.63 16.39 9.50 N.P. N.P. 2.3 65.0 65.0 Cumple  
  
 

2.9.- P9 

  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 

(m) 
Dimensión Posición 

Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 

(t) 

Mxx 

(t·m) 

Myy 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 
Disp. Arm. 

Q 

(%) 

N,M 

(%) 

Aprov. 

(%) 

Cubierta 7.40/13.65 100x100 
Pie G, Q 187.92 -114.51 -95.04 -35.76 41.88 Cumple Cumple 81.0 80.5 81.0 Cumple 

Cabeza G, Q 181.99 101.39 90.13 -36.90 43.68 Cumple Cumple 84.9 69.7 84.9 Cumple 

Planta -1 3.70/7.40 100x100 
Pie G, Q 411.91 -228.14 -214.08 -134.55 134.74 Cumple Cumple 93.3 99.6 99.6 Cumple 

Cabeza G, Q 402.80 135.65 149.19 -134.55 134.74 Cumple Cumple 93.7 55.6 93.7 Cumple 

Planta -2 0.00/3.70 100x100 
3.70 m G, Q 411.91 -228.14 -214.08 -134.55 134.74 N.P. N.P. 28.8 99.6 99.6 Cumple 

Cabeza G, Q 510.28 72.52 93.00 27.63 -36.45 Cumple Cumple 45.3 31.7 45.3 Cumple 

Cimentación -1.26/0.00 100x100 
Pie G, Q 679.09 212.44 212.66 26.09 -36.90 N.P. N.P. 6.3 79.6 79.6 Cumple 

Pie G, Q 519.39 170.94 167.61 27.63 -36.45 N.P. N.P. 6.7 64.3 64.3 Cumple  
  
 

3.- VIGAS 
 

3.1.- Cimentación 

Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P9 - P8 Cumple Cumple 
'10.426 m' 

 = 89.9 

'3.301 m' 

 = 86.6 

'14.926 m' 

 = 11.4 

'0.676 m' 

 = 20.7 

'0.676 m' 

 = 12.3 
N.P.(1) 

'2.426 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'15.000 m' 

 = 57.1 
N.P.(2) 

'15.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

P8 - P7 Cumple Cumple 
'9.926 m' 

 = 89.8 

'5.426 m' 

 = 92.3 

'13.926 m' 

 = 10.5 

'13.926 m' 

 = 17.6 

'2.926 m' 

 = 9.9 
N.P.(1) 

'3.676 m' 

Cumple 
N.P.(3) 

'14.000 m' 

 = 44.0 
N.P.(3) 

'14.000 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 92.3 

P7 - B0 Cumple Cumple 
'12.975 m' 

 = 93.5 

'5.176 m' 

 = 82.8 

'1.176 m' 

 = 6.7 

'1.176 m' 

 = 12.4 

'2.676 m' 

 = 10.5 
N.P.(1) 

'0.676 m' 

Cumple 
N.P.(3) 

'0.426 m' 

 = 26.6 
N.P.(3) 

'1.176 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

'0.426 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 93.5 

 - M3 Cumple 
'0.312 m' 

Cumple 

'43.799 m' 

 = 57.9 

'0.000 m' 

 = 4.7 

'0.623 m' 

 = 8.7 

'0.623 m' 

 = 93.8 

'0.000 m' 

 = 42.8 
N.P.(1) 

'0.623 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 3.3 
N.P.(2) 

'0.623 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 93.8 

P9 - P4 Cumple Cumple 
'9.760 m' 

 = 88.9 

'3.010 m' 

 = 86.2 

'0.510 m' 

 = 8.4 

'0.510 m' 

 = 21.7 

'0.510 m' 

 = 12.8 
N.P.(1) 

'2.260 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'13.510 m' 

 = 28.0 
N.P.(2) 

'13.510 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

P4 - P3 Cumple Cumple 
'10.000 m' 

 = 91.2 

'3.510 m' 

 = 95.2 

'1.010 m' 

 = 6.0 

'9.010 m' 

 = 11.3 

'2.260 m' 

 = 6.8 
N.P.(1) 

'0.510 m' 
Cumple 

N.P.(3) 
'0.510 m' 

 = 26.7 
N.P.(3) 

'9.260 m' 
Cumple 

'0.510 m' 
Cumple 

'0.510 m' 
Cumple 

'0.510 m' 
Cumple 

CUMPLE 

 = 95.2 

P3 - B1 Cumple Cumple 
'15.655 m' 

 = 92.3 

'P3' 

 = 79.0 

'1.010 m' 

 = 7.2 

'1.010 m' 

 = 15.0 

'3.260 m' 

 = 9.7 
N.P.(1) 

'0.510 m' 

Cumple 
N.P.(3) 

'0.260 m' 

 = 29.5 
N.P.(3) 

'1.010 m' 

Cumple 

'0.260 m' 

Cumple 

'0.260 m' 

Cumple 

'0.260 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 92.3 

 - M1 Cumple 
'0.317 m' 

Cumple 

'41.395 m' 

 = 56.9 

'42.645 m' 

 = 4.6 

'0.635 m' 

 = 8.1 

'0.635 m' 

 = 94.6 

'0.000 m' 

 = 40.1 
N.P.(1) 

'0.635 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 3.0 
N.P.(2) 

'0.635 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

'0.000 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 94.6 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 

Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 

TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 

TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.  

  

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 



 

 

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

P9 - P8 
x: 15 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 15 m 

Cumple 

x: 15 m 

Cumple 

x: 15 m 

Cumple 

x: 14.426 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P8 - P7 
x: 0 m 

Cumple 

x: 6.551 m 

Cumple 

x: 6.551 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 6.551 m 

Cumple 

x: 4.426 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P7 - B0 
x: 0 m 

Cumple 
N.P.(2) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

 - M3 
x: 42.674 m 

Cumple 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) Cumple CUMPLE 

P9 - P4 
x: 14 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 

x: 13.51 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P4 - P3 
x: 0 m 

Cumple 

x: 4.885 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 4.01 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P3 - B1 
x: 0 m 

Cumple 
N.P.(2) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

 - M1 
x: 40.27 m 

Cumple 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) Cumple CUMPLE 

Notación: 
c: Fisuración por compresión 

Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 

sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.   

3.2.- Forjados 1 y 2 

Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P9 - P8 Cumple Cumple 
'12.792 m' 

 = 73.9 

'P9' 

 = 88.5 

'14.667 m' 

 = 82.0 

'13.833 m' 

 = 94.9 

'13.833 m' 

 = 11.1 
N.P.(1) 

'0.958 m' 
Cumple 

N.P.(2) 
'15.000 m' 

 = 79.4 
N.P.(2) 

'0.958 m' 
Cumple 

'0.958 m' 
Cumple 

'0.958 m' 
Cumple 

'0.958 m' 
Cumple 

CUMPLE 

 = 94.9 

P8 - P7 Cumple Cumple 
'2.417 m' 

 = 58.7 

'13.458 m' 

 = 82.5 

'0.000 m' 

 = 73.1 

'12.833 m' 

 = 94.6 

'12.833 m' 

 = 15.6 
N.P.(1) 

'13.042 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 65.1 
N.P.(2) 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 94.6 

P7 - B0 Cumple Cumple 
'0.958 m' 

 = 68.5 

'P7' 

 = 86.6 

'0.000 m' 

 = 53.9 

'0.958 m' 

 = 57.9 

'0.958 m' 

 = 10.2 
N.P.(1) 

'0.958 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 41.6 
N.P.(2) 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 86.6 

P9 - P4 Cumple Cumple 
'13.042 m' 

 = 72.7 

'13.221 m' 

 = 88.8 

'13.638 m' 

 = 72.7 

'0.958 m' 

 = 94.4 

'12.805 m' 

 = 15.4 
N.P.(1) 

'0.958 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 66.6 
N.P.(2) 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 94.4 

P4 - P3 Cumple Cumple 
'2.388 m' 

 = 32.2 

'P4' 

 = 76.5 

'0.000 m' 

 = 71.4 

'0.958 m' 

 = 94.9 

'0.958 m' 

 = 14.6 
N.P.(1) 

'0.958 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

 = 62.0 
N.P.(2) 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

CUMPLE 

 = 94.9 

P3 - B1 Cumple Cumple 
'2.221 m' 

 = 74.9 

'P3' 

 = 86.3 

'0.000 m' 

 = 122.5 

'0.958 m' 

 = 91.5 

'0.958 m' 

 = 20.0 
N.P.(1) 

'0.958 m' 

Cumple 
N.P.(2) 

'0.000 m' 

Error(1) 
N.P.(2) 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 

'0.958 m' 

Cumple 
ERROR 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 

Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 

TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 

TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  

  

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

P9 - P8 
x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P8 - P7 
x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 14 m 

Cumple 

x: 13.833 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 



 

 

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

P7 - B0 
x: 0 m 

Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 

P9 - P4 
x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 13.638 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P4 - P3 
x: 0 m 

Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 

P3 - B1 
x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

Notación: 

c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 

Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.  

  

  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

P9 - P8 
fi,Q: 3.85 mm 
fi,Q,lim: 42.86 mm 

fT,max: 15.65 mm 
fT,lim: 40.00 mm 

fA,max: 11.93 mm 
fA,lim: 37.50 mm 

CUMPLE 

P8 - P7 
fi,Q: 2.40 mm 
fi,Q,lim: 40.00 mm 

fT,max: 9.20 mm 
fT,lim: 38.00 mm 

fA,max: 7.06 mm 
fA,lim: 35.00 mm 

CUMPLE 

P7 - B0 
fi,Q: 0.89 mm 
fi,Q,lim: 37.07 mm 

fT,max: 4.38 mm 
fT,lim: 35.95 mm 

fA,max: 3.01 mm 
fA,lim: 32.44 mm 

CUMPLE 

P9 - P4 
fi,Q: 3.36 mm 
fi,Q,lim: 40.00 mm 

fT,max: 13.38 mm 
fT,lim: 38.00 mm 

fA,max: 10.28 mm 
fA,lim: 35.00 mm 

CUMPLE 

P4 - P3 
fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 25.50 mm 

fT,max: 1.46 mm 
fT,lim: 28.86 mm 

fA,max: 0.94 mm 
fA,lim: 23.25 mm 

CUMPLE 

P3 - B1 
fi,Q: 2.23 mm 
fi,Q,lim: 44.73 mm 

fT,max: 10.29 mm 
fT,lim: 41.31 mm 

fA,max: 7.46 mm 
fA,lim: 39.14 mm 

CUMPLE 
 
  

  
 

3.3.- Cubierta 

Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

P9 - P8 Cumple Cumple 
'13.792 m' 
 = 92.0 

'5.292 m' 
 = 94.9 

'14.667 m' 
 = 25.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'15.000 m' 
 = 21.2 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 

P8 - P7 Cumple Cumple 
'1.208 m' 
 = 90.3 

'P8' 
 = 86.8 

'0.000 m' 
 = 23.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 18.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.3 

P7 - B0 Cumple Cumple 
'1.208 m' 
 = 87.5 

'P7' 
 = 83.9 

'0.000 m' 
 = 14.3 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 10.5 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.5 

P9 - P4 Cumple Cumple 
'12.792 m' 
 = 88.3 

'5.292 m' 
 = 94.8 

'13.834 m' 
 = 32.1 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'14.000 m' 
 = 26.6 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 

P4 - P3 Cumple Cumple 
'1.208 m' 
 = 72.5 

'P4' 
 = 77.7 

'9.667 m' 
 = 21.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'10.000 m' 
 = 14.0 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 77.7 

P3 - B1 Cumple Cumple 
'1.208 m' 
 = 92.7 

'P3' 
 = 83.1 

'0.000 m' 
 = 17.4 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 13.9 

N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.7 



 

 

Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 

Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 

TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  

Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 

P9 - P8 
x: 15 m 

Cumple 

x: 15 m 

Cumple 

x: 6.333 m 

Cumple 

x: 6.333 m 

Cumple 

x: 6.333 m 

Cumple 

x: 4.042 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P8 - P7 
x: 0 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 14 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P7 - B0 
x: 0 m 

Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 

P9 - P4 
x: 6.334 m 

Cumple 

x: 14 m 

Cumple 

x: 6.334 m 

Cumple 

x: 6.334 m 

Cumple 

x: 6.334 m 

Cumple 

x: 4.459 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P4 - P3 
x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

P3 - B1 
x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
N.P.(1) 

x: 0 m 

Cumple 

x: 0 m 

Cumple 
Cumple CUMPLE 

Notación: 

c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 

Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 

Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 

Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.  

  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

P9 - P8 
fi,Q: 2.56 mm 
fi,Q,lim: 42.86 mm 

fT,max: 11.55 mm 
fT,lim: 40.00 mm 

fA,max: 8.36 mm 
fA,lim: 37.50 mm 

CUMPLE 

P8 - P7 
fi,Q: 0.71 mm 
fi,Q,lim: 38.65 mm 

fT,max: 4.56 mm 
fT,lim: 36.96 mm 

fA,max: 3.14 mm 
fA,lim: 33.64 mm 

CUMPLE 

P7 - B0 
fi,Q: 0.30 mm 
fi,Q,lim: 37.07 mm 

fT,max: 2.00 mm 
fT,lim: 35.95 mm 

fA,max: 1.31 mm 
fA,lim: 32.44 mm 

CUMPLE 

P9 - P4 
fi,Q: 1.91 mm 
fi,Q,lim: 40.00 mm 

fT,max: 9.28 mm 
fT,lim: 38.00 mm 

fA,max: 6.61 mm 
fA,lim: 35.00 mm 

CUMPLE 

P4 - P3 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 28.57 mm 

fT,max: 0.60 mm 
fT,lim: 30.00 mm 

fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 25.00 mm 

CUMPLE 

P3 - B1 
fi,Q: 0.90 mm 
fi,Q,lim: 44.73 mm 

fT,max: 7.00 mm 
fT,lim: 41.31 mm 

fA,max: 4.56 mm 
fA,lim: 39.14 mm 

CUMPLE 
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1. OBJECTIU 
L’objectiu principal pel que s’estableixen els procediments d’auscultació i instrumentació de 

l’obra és el seguiment de l’evolució de l’obra, ja sigui a nivell de deformacions pròpies dels 

elements constructius de la pròpia obra, com les possibles afectacions a les edificacions 

properes existents.  

Aquest control que afecta principalment a la mesura de les deformacions, implica 

l’establiment, durant les diferents fases de l’execució de les obres, de models de càlcul que 

simulin aquests moviments. L’auscultació permet comparar els valors obtinguts amb els 

previstos pels models, i d’aquesta manera corregir les hipòtesis de disseny i aplicar així 

mesures correctores.  

Al present estudi es definirà la instrumentació a instal·lar, la freqüència de les lectures i els 

protocols d’actuació a seguir en cas de superació dels llindars establerts.  

2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
El futur projecte sobre el qual es realitzarà el present estudi d’auscultació es localitzarà a part 

de per l’illa delimitada per l’Avinguda de Sarrià i els carrers Urgell i Londres, incloent gairebé 

mitja calçada del carrer Urgell.. En secció, l’edifici es desenvolupa en 3 plantes sota rasant 

destinades a una planta de terminal d’autobusos i dues a aparcament, que ocupen el 100% de 

la parcel·la, aproximadament uns 5670 m
2

, amb una profunditat d’excavació respecte la rasant 

dels carrers d’uns 15.7 metres.  

Contenció de terres:  

El projecte contempla la construcció del perímetre dels tres soterranis amb murs pantalla de 

formigó armat de gruix 100cm. Les característiques són les que es defineixen a continuació:  

Les pantalles de tot el perímetre del recinte són de gruix 100 cm, tenen una profunditat 

d’excavació d’uns 25 metres respecte la cota de rasant i s’apuntalaran amb els propis forjats 

del aparcament. 
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Figura 1. Secció de les pantalles I forjats 

A continuació es presenta la situació en planta de les pantalles i la seva separació als edificis 

més propers, això com unes fotografies dels edificis més propers a aquestes. 

 

Figura 2. Plànol amb la separació amb els edificis més propers 
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Foto 2. Vista de la situació de les pantalles 

 

Foto 1. Situació dels edificis a la cantonada C/Londres i Avinguda de  

Sarrià 
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Foto 2. Situació dels edificis a la cantonada del C/ Urgell i Avinguda de Sarrià 

3. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
Les dades proporcionades i adjuntes a l’estudi geotècnic ens indiquen que tenim un terreny 

definit a estrats. Aquests són: 

Capa “R” (rebliment):  

Reblerts amb un gruix que oscil·la entre els 1.0 i els 2.2 metres. Aquesta capa es correspon a 

un nivell de materials de rebliment molt heterogeni, no apte per a recolzar cap tipus de 

fonamentació.  

Capa “A” (argiles sorrenques):  

Es localitza sota la capa de reblert i té un grossor entre 2,6 i 3,8 metres, augmentat cap al 

sector dels sondejos S-3 i S-4. Està formada per argiles de color marró fosc i alguna cosa 

vermellós amb sorres i graveta de pissarra disperses. Entre aquests materials es troben 

carbonats en forma de nòduls i vetes. En general, són materials cohesius, secs i mitjanament 

consolidats en profunditat, amb una resistència mitjana. 
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Capa “B” (llims argilencs):  

Es troba sota els materials de la capa anterior, a una profunditat bastant uniforme de 4,9 a 5,3 

metres respecte de les cotes de perforació, excepte a la zona del sondeig S-2, on es localitza a 

3,6 metres de profunditat. Té un grossor que varia entre 5,1 i 9,1 metres, augmentant cap al 

sector dels sondejos S-3 i S-4. Es compon de llims argilencs de color marró amb vetes i nòduls 

de carbonat i graveta de pissarra dispersa, una mica humits i mitjanament consolidats. Entre 

aquests materials es barregen sorres de granulometria fina a molt fina, de manera dispersa o 

bé en forma cossos lenticulars d'escassa potència i continuïtat lateral. Cap a la base de la capa 

aquests materials passen gradualment a ser més argilencs alhora que adquireixen una tonalitat 

marró més vermellosa. En conjunt, són materials cohesius, una mica humits, mitjanament 

consolidats amb una resistència baixa a mitjana. 

Capa “C” (Argiles amb sorres i graves) 

El sostre d'aquesta capa se situa sota els materials anteriors, a una profunditat, respecte a la 

boca dels sondejos de 10,0 a 14,1 metres, enfonsant-se cap a la zona sud-oest de la parcel·la. 

Té un grossor superior a 15 metres sense haver arribat a travessar la seva base en cap dels 

sondejos realitzats. Es compon d'argiles vermelloses amb sorres i graves de pissarra i carbonats 

dispersos. Els carbonats es troben en forma de vetes i nòduls dispersos així com acumulats en 

nivells i nius de petit espessor que aporten a la capa una tonalitat blanquinosa i una major 

resistència. En general, són materials cohesius, amb una fracció granular composta per sorres i 

graves, de secs a molt humits, i ben consolidats, amb una resistència alta. 

La presència de nivell freàtic es pot estimar a una profunditat d’entre 17.1 a 17,6 metres 

respecte la cota de superfície del terreny, i es pot considerar que aquesta no presenta cap 

tipus agressivitat ni al formigó ni a l’acer.  

Atès els resultats de l’estudi geotècnic, cal comentar que si bé les capes “A”, “B” i “C” 

presenten una adequada configuració geotècnica, la capa “R” és tot el contrari, ja sigui per la 

seva nul·la capacitat portant com per el gruix que aquesta presenta.  

A més a més, s’ha de tenir en compte que hi haurà la presència del nivell freàtic per sobre la 

cota de la fonamentació en un metre com a màxim, fet que provoca que l’execució de l’obra 

s’hagi de realitzar amb especial cura en aquesta zona. 

4. DEFINICIÓ DE L’AUSCULTACIÓ 

4.1. Introducció. Bases de disseny de l’auscultació 
Al present apartat es defineix l’Auscultació Geotècnica proposada pel control de l’obra. S’ha 

tingut present el tipus d’obra a realitzar i l’estudi geotècnic elaborat al solar, així com els valors 

previstos dels diferents paràmetres en funció dels càlculs realitzats al projecte executiu.  

Segons la tipologia de contenció descrita a l’apartat 2, els elements de contenció del projecte 

contemplen l’execució de pantalles de formigó armat de 100cm de gruix i de fins a 25m de 

profunditat d’excavació per a la formació dels 3 soterranis. Aquest tipus d’actuació  indueix 

una variació de l’estat tensional del sòl que es manifesta generalment en assentaments en 
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superfície a les proximitats del solar. Per tal de no afectar a les edificacions properes, aquests 

assentaments han d’ésser de petita magnitud, i han de presentar tendència a estabilitzar-se 

amb el temps, el qual es controlarà amb un seguiment mitjançant Auscultació Geotècnica.  

D’altre banda, les pantalles que conformen els soterranis compleixen la seva funció de 

contenció arribant a una deformada en l’estat d’equilibri entre les empentes actives i passives.  

Altre dels objectius de l’Auscultació Geotècnica és la de verificar que aquesta deformada 

s’assembli a l’establerta als càlculs en fase de projecte, o en cas contrari, orientar respecte a 

les modificacions a realitzar sobre les hipòtesis de càlcul.  

En el nostre doncs, l’Auscultació Geotècnica tindrà tres objectius clars d’estudi:  

 Control del comportament de les pantalles durant la fase d’excavació i verificació de 

les hipòtesis del càlcul adoptades al projecte.  

 Control dels possibles moviments provocats per l’obra sobre les edificacions properes 

com a conseqüència de la variació tensional associada a l’excavació.  

 Control del nivell freàtic per tal de poder fer un seguiment a la seva possible variació.  

4.2. Relació dels equips d’auscultació 
Segons l’apartat anterior, l’Auscultació Geotècnica es divideix en tres unitats de control, les 

quals es controlaran amb els diferents equips de control i mesura que s’enumeren a 

continuació:  

Control de pantalles: 

Inclinòmetres: embeguts a la pantalla. Es col·locaran en mòduls de pantalla enfrontats, i d’una 

manera intensiva allà on hi hagi les edificacions més importants. És important col·locar-los al 

trasdós per evitar danys a l’hora d’executar les perforacions travessant les pantalles per 

col·locar les esperes dels forjats.  

Prismes òptics: als caps dels mateixos mòduls de pantalles, que compliran una doble funció. 

Per una banda els seus moviments mesurats en coordenades absolutes serviran per corregir 

les medicions dels inclinòmetres en pantalla. Per una altra banda ens serviran per fer lectures 

directes de les convergències entre pantalles provocades per l’excavació. 

Control dels moviments dels edificis:  

Anivellació topogràfica mitjançant claus d’anivellació: es col·locaran regletes d‘anivellació a 

totes les façanes on sigui possible col·locar-les, amb un mínim de dues regletes per façana 

lliure. 

Prismes òptics:  es col·locaran prismes que seran controlats des de posicionaments fixes ja que 

tenen major precisió. En funció del nombre de prismes que controli cada teodolit s’establirà la 

freqüència de lectures d’aquest dispositiu. 

Cinta extensomètrica per a mesura de convergències 
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Control del nivell freàtic:  

Piezòmetre: es disposarà d’un piezòmetre per controlar les variacions del nivell freàtic 

Les característiques de cada aparell de mesura, així com la seva precisió resten definits al 

Capítol 7 del present estudi d’Auscultació.  

 

Tots aquests instruments s’agruparan en seccions de instrumentació, tal i com segueixen: SPI. 

Secció de control inclino mètric de pantalles. Inclou la instrumentació de dos mòduls de 

pantalla enfrontats amb un inclinòmetre embegut a la pantalla i un prisma en coronació per 

llegir tant en absolut com en relatiu i contempla la possibilitat d’incloure prismes per llegir en 

relatiu a mesura que avanci l’excavació. S’ha de tenir en compte la possibilitat d’afegir prismes 

a l’ intradós de les pantalles (en les mateixes localitzacions) a mesura que avanci l’excavació, 

molt especialment si el tub inclino mètric pateix algun dany en les actuacions posteriors sobre 

la pantalla. 

La instrumentació pròpia dels edificis (prismes i regletes d’anivellació). 

El pla d’auscultació, que es objecte del punt 4 d’aquest annex, haurà d’incloure els plànols 

corresponents amb la distribució en planta d’aquestes seccions, una secció transversal on 

apareguin els instruments i els espaiats corresponents, així com una proposta de 

nomenclatura. 

5. INTENSITAT DE CONTROL 
 Per a designar el grau de risc de variació dels paràmetres inclosos dins l’estudi de control de 

l’Auscultació Geotècnica dissenyada, s’ha de valorar la probabilitat que tingui lloc la variació i 

al mateix temps tenir present la vulnerabilitat de l’obra i de les edificacions de l’entorn a dita 

variació.  

Es pot adoptar com a referència una definició generalista de risc com el resultat del producte 

de la probabilitat i la vulnerabilitat, és a dir: 

R=P.V 

On: R: és el risc, P: la probabilitat que la variació del paràmetre tingui lloc, V: la vulnerabilitat 

de l’entorn (presència d’edificis, infraestructures o instal·lacions que puguin resultar 

malmeses.  

Donada la dificultat d’avaluar numèricament “P” i “V” a cada fase constructiva i per a cada 

zona de l’obra (quan aquesta zonificació fos necessària), s’ha establert un únic tipus de control, 

del tipus “intens”, a la totalitat de l’obra. Aquest tipus de control porta implícit un número 

mínim de freqüència de lectures, en funció del tipus d’Auscultació i de la fase constructiva.  

A la Taula 1 es poden apreciar les freqüències esmentades, però en qualsevol cas, la Direcció 

d’execució de l’obra, en consens amb el Contractista de les obres i l’Auscultador, podran 

determinar l’increment de les freqüències si les circumstàncies específiques de l’obra o de 

l’entorn canvien o simplement si ho consideren oportú.  
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D’altre banda, durant el temps de l’execució de les obres, la Direcció d’execució de les obres, 

conjuntament amb el contractista, realitzarà inspeccions visuals de l’estat de la superfície del 

terreny i de les estructures properes.  

 

FASE D’OBRA 

FREQÜÈNCIA DE CONTROLS 

INCLINÒMETRES 
NIVELLACIÓ I CINTA 
DE CONVERGÈNCIES 

TOPOGRAFIA 
AUTOMATITZADA 

PIEZÒMETRE 

PREVI A L’INICI 
DE LES OBRES 

 1 quinzenal 4 lectures diàries 1 quinzenal 

EXECUCIÓ DE 
LES PANTALLES 

 2 setmanals 4 lectures diàries 1 quinzenal 

EXCAVACIÓ DE 
LES PANTALLES 

3 setmanals 1 diària 4 lectures diàries 1 quinzenal 

FINALITZACIÓ 
DE 

L’EXCAVACIÓ 
DE LES 

PANTALLES 

1 lectura setmanal 
durant el primer 

mes, 1 quinzenal al 
segon més, i així 
successivament 

fins la finalització 
dels soterranis. 

2 lectures setmanals 
durant el primer 

mes, 1 quinzenal al 
segon més, i així 

successivament fins 
la finalització dels 

soterranis. 

4 lectures diàries 

1 lectura 
quinzenal durant 
el primer mes, 1 

mensual al 
segon més, i així 
successivament 

fins la 
finalització dels 

soterranis. 
 

Taula 1. Freqüència de les lectures en funció de la fase d'obra 

6. LLINDARS DE CONTROL 

6.1. Definició de llindars de control 
Un dels punts més importants a tenir present durant la presa de les mesures dels diferents 

equips instal·lats a l’obra és el contrast immediat  d’aquestes amb les màximes establertes per 

a cada equip. D’aquesta manera es podran determinar els diferents nivell de risc, i conèixer si 

l’evolució de l’equip de mesura es troba dins els límits establerts o, en cas contrari, poder 

actuar i prendre les mesures preventives o correctores necessàries en el menor temps 

possible. 

Es defineixen tres valors o llindars de control; l’avís, l’alerta i l’alarma. Aquests nivells es 

defineixen en funció de l’estructura a controlar (edificis o pantalles), i de l’element de control 

(claus, cinta de convergències, etc). Així doncs, podem definir les mesures a prendre segons el 

nivell de control. Aquestes són: 

Nivell d’avís:  

Davant aquesta situació no caldrà, en general, prendre cap tipus de mesura tret del de deixar 

constància al registre de resultats. Es tracta d’un comportament de l’element estructural 

segur, per sota dels valors obtinguts al projecte, i confirmen una resposta correcte d’aquest 

element controlat.  
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Nivell d’alerta:  

Davant una situació d’alerta s’hauran de contrastar els resultats obtinguts pels diferents 

equips correlacionats amb aquell que ha entrat en aquest nivell, i elaborar un anàlisis precís en 

el que s’indiqui la necessitat d’incrementar, en el seu cas, el nivell de control, ja sigui 

augmentant el número de freqüències de les lectures o disposant d’un major número d’equips 

de mesura.  

Nivell d’alarma:  

Aquest és el nivell més desfavorable, amb uns resultats obtinguts per sobre dels de projecte. 

Arribats a aquest nivell, s’hauran de revisar les hipòtesis de comportament establertes al 

projecte i fixar, per tant, un increment del nivell de control, a més de l’elaboració d’un informe 

d’anàlisis consensuat per totes les parts implicades a l’obra.  

Els diferents tipus de nivell o llindars seran comparats amb una “lectura cero”, fixada amb 

suficient anterioritat als treballs de l’obra i constituïda com a mínim per tres lectures del 

mateix punt.  

6.2. Inclinometría 
Els llindars referents als inclinòmetres embeguts a les pantalles, vindran establerts a partir dels 

càlculs de desplaçaments horitzontals de les pantalles ,i de l’avaluació prèvia del nivell de 

danys que patiran les edificacions properes com a conseqüència dels moviments del terreny 

induïts pel procés de buidatge del recinte apantallat. 

Els llindars són funció de les etapes constructives , donat l’aspecte evolutiu del procés 

constructiu amb pantalles. A cada etapa del procés constructiu els corresponents llindars de 

moviments. 

6.3. Prismes per control de pantalles 
En aquest cas cal discernir les lectures que es faran en valor absolut de les que es faran en 

relatiu (convergències). 

En el cas de les lectures en valor absolut, faran referència al valor calculat a la cota de 

coronació de pantalla per les diferents fases d’excavació. En funció dels valors obtinguts per les 

lectures dels inclinòmetres i el seu ajust o desajust amb els càlculs del projecte, es pot afegir 

aquests dispositius en fase d’obra. En principi, serà suficient col·locar-ne un a la coronació del 

mateix mòdul de pantalla on estigui l’ inclinòmetre. 

En el cas de les lectures en relatiu (convergències) el valor serà la component de la deformació 

calculat dels dos mòduls de pantalla enfrontats, a la cota on estan col·locats els prismes. La 

quantitat d’aquests i la seva disposició quedarà lligada als desplaçaments de les pantalles. En 

el cas de valor absolut, com que els valors dels llindars fan referència als càlculs de les 

deformades de les pantalles, els llindars seran: 

 Llindar taronja: El 110% del valor calculat de fletxa de la pantalla per aquella cota. 

 Llindar vermell: El 120% del valor calculat de fletxa de la pantalla per aquella cota 
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6.4. Dispositius en edificis 
El càlcul farà referència tant a l’estat actual del mateix (en funció de la valoració que es faci de 

les inspeccions tècniques), i de l’avaluació prèvia de danys. En termes generals, i com a punt de 

partida, s’establirà, pel control del propi edifici: 

 LLINDAR TARONJA LLINDAR VERMELL 

DEFORMACIO HORITZONTAL 
(%) 

0.12 0.15 

 

Taula 2. Llindars deformació horitzontal 

Els valors dels llindars estan calculats com a tant per cent de deformació horitzontal. 

Valors de referència pels inclinòmetres de les pantalles 

De cara a poder realitzar l’auscultació, a continuació es faciliten els valors de les deformacions 

horitzontals previstes a les diferents fases constructives al projecte d’execució de l’obra: 

 

 

Figura 3. Deformades calculades per a casa fase 
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7. INSTRUMENTACIÓ 

7.1. Inclinòmetres 

L’ inclinòmetre és un aparell de mesura que permet obtenir els desplaçaments horitzontals 

relatius al tub solidari a l’element constructiu on s’ha col·locat, que en el cas que ens ocupa 

són les pantalles.  

Per tal de poder mesurar els desplaçaments horitzontals de les pantalles, abans del seu 

formigonat, es deixa embeguda a l’armadura d’aquestes un tub flexible (tubería 

inclinomètrica), especialment dissenyada per servir de guia a la sonda de l’ inclinòmetre.  

Aquesta està formada per un tub de secció circular, amb quatre canaladures trapezoïdals 

longitudinals, alineades segons generatrius del mateix i separades entre si 90
0

. Generalment 

aquesta arriba subministrada en trams de 3m de longitud, de 85mm de diàmetre exterior i 

75mm de diàmetre interior. Per a la seva unió es fan servir maneguets fabricats de la mateixa 

manera que la tubería i del mateix material, amb 85mm de diàmetre interior i 91mm 

d’exterior.   

La sonda s’introdueix a la tubería inclinomètrica amb les rodes de posició dins les canaladures 

de la mateixa, es fa córrer la longitud de la tubería  i es prenen lectures cada cert interval 

(generalment 50cm). La sonda incorpora un servoaccerelòmetre de balanç de força, sensible a 

la inclinació d’aquest respecte el pla vertical, que permet mesurar la inclinació del seu eix 

respecte la vertical . El sistema de rodes amb molles i les canaladures de la tubería asseguren 

l’alineació constant de la sonda.   

Aturant la sonda en diferents punts separats el mateix interval al llarg de la tubería s’obté la 

variació de la inclinació d’aquesta respecte al seu extrem inferior, o el que és el mateix, els 

moviments horitzontals relatius de la tubería solidària al seu entorn.  

Realitzant una lectura inicial, a cadascú dels punts (que generalment és cada 50cm), s’obtenen 

uns valors de la desviació respecte el pla vertical en els mencionats punts que es van prendre 

com a origen.  Successives campanyes de lectura en els mateixos punts amb referència a 

aquest origen indicarà els moviments horitzontals d’aquests punts.   

La precisió total del conjunt format per la centraleta i la sonda haurà de ser com a mínim de 

0.04mm per cada 0.5m (2mm cada 25m).  

A les imatges següents es poden observar les tuberíes inclinomètriques i la sonda de l’ 

inclinòmetre. 
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Foto 1. Tubería inclinomètrica 

 

Foto 2. Inclinòmetre format per la sonda, la centraleta i el cable 

 

 

Figura 4. Esquema de funcionament d'un inclinòmetre 
 

7.2. Claus d’anivellació 
Els claus d’anivellació formen part d’un tipus de control senzill per a la determinació de la 

variació de cota o assentament d’una obra, l’anivellació. Aquest està format pels elements 

següents:  

- Bases de referència.  

- Bases d’anivellació.  

- Nivell.  
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Les bases de referència són aquells punts fixes respecte els quals es mesura la cota dels punts 

observats. Les bases d’anivellació són els elements que es disposen als punts a observar per 

materialitzar la seva cota. Poden ser simples “claus” d’anivellació o bases més precises que 

permetin disposar una mira sempre a la mateixa posició.  

Per determinar si existeix moviment i, en cas afirmatiu, determinar la seva velocitat, és 

necessari que transcorri cert temps d’observació. El temps necessari és funció inversa de la 

precisió del sistema, de manera que amb un procediment de control que tingui un error de 

0.5mm es trigarà aproximadament deu vegades menys temps que amb un sistema que tingui 

un error de 0.5cm.  

En el cas que ocupa el present estudi d’auscultació, s’ha previst la disposició de claus 

d’anivellació, que són uns elements cilíndrics, generalment d’acer inoxidable, que es deixen 

embeguts a l’element que es vol controlar de manera que, mitjançant topografia manual, es 

pugui detectar el seu possible moviment.  

Els claus s’han de fixar sobre suports que a priori no siguin susceptibles de patir moviments, a 

uns 20cm sobre la rasant del carrer, amb un mínim de dos unitats per edifici a controlar, 

separats una distància inferior als 25m, i disposant una unitat a cada costat del junt de 

dilatació de la construcció, en cas que aquesta en disposi.  

La lectura dels claus d’anivellació es realitzarà amb topografia manual i la cota es determinarà 

mitjançant una anivellació de precisió amb una apreciació d’una dècima de mil·límetre 

(0.1mm) com a mínim.   

A la Foto 5 es pot observar una vista d’un clau d’anivellació i a la Foto  un exemple de nivell 

digital per a la mesura dels claus. 

 

 

Foto 5. Clau d'anivellació 
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Foto 6. Nivell digital 

 

7.3. Cinta extensomètrica per a la mesura de convergències 
La cinta extensomètrica forma part del grup dels extensòmetres, que són equips que permeten 

mesurar amb gran exactitud  la variació de la distància entre dos punts. 

Es tracta doncs, d’un equip portàtil de precisió que permet mesurar diferències longitudinals 

en desplaçaments i deformacions. 

En el cas particular de l’estudi d’auscultació, serveix per controlar la deformació horitzontal 

dels edificis en direcció perpendicular a les pantalles.  

Formen part del grup d’extensòmetres de base llarga, ja que serveixen per mesurar distàncies 

entre dos punts de desenes de metres. 

L’equip està format per una cinta mètrica amb punts de referència equidistants i un cos suport 

lleuger. Segons es pot apreciar a la Foto , la cinta resta fixada a un carret integrat al cos de 

l’aparell, que disposa d’un ganxo de col·locació igual al de l’extrem lliure de la cinta. El cos 

incorpora un mecanisme de tensionant de la cinta acobla’t a una escala lliscant i a un 

comparador analògic o digital, que s’ajusten fins aconseguir la tensió adequada i poder 

procedir doncs a la mesura de la distància entre els dos punts. 

A la Foto 7 es pot apreciar un exemple de cinta extensomètrica. 
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Foto 7. Cinta extensomètrica 

 

A la Figura5 es presenta un petit esquema de la composició de l’aparell, així com exemples de 

la seva aplicació. 

 

 

Figura 5. Composició cinta de convergències i possibles aplicacions 
 

Per tal de poder procedir a la lectura de les mesures, l’equip s’ha de fixar a dos punts de 

control, un a cada costat d’aquest, que restaran ancorats als elements a controlar. Les lectures 

preses representen les distàncies relatives entre els punts de control entre diferents 

campanyes de lectura.  

A la Foto es presenta una tipologia de pern.  

 

 

Foto 8. Exemple de pern de fixació 
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7.4. Prismes òptics 
Els prismes òptics són accessoris per realitzar el control topogràfic.   

En el cas específic de l’estudi d’auscultació, aquests accessoris es disposaran tant als edificis a 

controlar com a la coronació de les pantalles, de manera que es pugui controlar els seus 

possibles moviments o desplaçaments.  

Aquests es fixaran a l’element a controlar mitjançant tacs metàl·lics, que restaran embeguts 

dins el material.  

A la Foto 30 es presenten dos tipus de prismes per al control topogràfic dels punts.  

 

 

Foto 30. Exemples de prismes 

7.5. Topografia automatitzada 
Per a la lectura del control dels edificis i de la coronació de les pantalles es realitzarà una 

auscultació automàtica robotitzada mitjançant “estacions totals”. Aquest equip serveix per a la 

vigilància permanent, a distància, dels prismes instal·lats a l’obra, podent enviar les dades a la 

central mitjançant tecnologia GPRS.  

Els equips s’instal·laran a zones amb visuals suficients per el mesurament dels prismes.  

Cadascuna de les lectures realitzades estarà formada per quatre sèries fent servir Regla Bessel, 

eliminació d’errors sistemàtics, i observant els prismes de control i a les referències externes. 

La precisió de l’equip haurà de ser com a mínim de 0.5” de precisió angular i una desviació 

estàndard en la mesura de la distància de 1mm ± 1ppm.  

 

A la Foto 41 es poden apreciar un parell d’exemples d’estacions robotitzades.  
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Foto 4. Exemple d'estacions robotitzades 

7.6. Piezòmetres 
El piezòmetre és un equip que serveix per mesurar la pressió de porus o de nivell d’aigua en 

perforacions.  

A la majoria de les aplicacions geotècniques, els piezòmetres s’instal·len en perforacions per a 

la mesura de les pressions d’aigua existents i també l’augment o disminució de la pressió, 

degut a factors naturals o conseqüència de l’avanç de les obres.  

En el cas de la detecció de la possible fluctuació del nivell freàtic, s’ha de realitzar un forat al 

terreny i instal·lar un tub piezomètric, de diàmetre 50 a 110mm con a diàmetres més 

habituals, i perforat a la zona de mesura. La manera més habitual de prendre el nivell d’aigua 

en aquest tipus de casos, és introduint una sonda per l’interior del tub piezomètric. La lectura 

es realitza directament sobre el cable graduat.  

Altres tipus de piezòmetres són els de corda vibrant, que mesuren la pressió de l’aigua a la que 

estan sotmesos (nivell piezomètric). Aquests tenen un sensor que és un transductor de corda 

vibrant i pot ser capaç, juntament amb un “data logger”, de donar mesures de pressió d’una 

manera automàtica amb una periodicitat establerta. El senyal de freqüència es transmet per 

un cable de quatre fils que també proporcionen la temperatura ambient.  

A la Figura  es poden observar el tub piezomètric i a les Figura 53 i 14 els dos tipus de 

piezòmetres esmenats. 
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Figura 12. Tub piezomètric 

 
 

 
Figura 53. Piezòmetre obert 

 

 
Figura 64. Piezòmetre de corda vidrant 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

8.1. Emmagatzematge i actualització de les dades 
L’empresa encarregada de dur a terme les feines d’auscultació haurà d’actualitzar 

contínuament les dades obtingudes dels aparells de mesura. Aquesta transmissió es realitzarà 

mitjançant un sistema de comunicació sense fils per les lectures automàtiques, i manualment 

per les lectures de la instrumentació convencional. 

A més a més, s’hauran d’anar afegint permanentment i de manera immediat a la base de 

dades els següents conceptes: 

- Actualització de la nova instrumentació col·locada a obra.  

- Control de l’obra executada.  

- Incidències.  

- Informacions addicionals sobre el desenvolupament de l’obra (informes, canvis de  disseny, 

etc.). 
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8.2. Anàlisi diària i registre històric de dades 
Per a una correcta utilització de les dades i una optimització d’aquestes, l’empresa 

encarregada de dur a terme les feines d’auscultació haurà de definir els diferents àmbits en els 

que es tractaran les dades i la funcionalitat d’aquestes en cadascun d’ells. Caldrà dur a terme 

un anàlisi diària de les dades que arribin per a poder detectar moviments imprevistos. Per això 

caldrà tenir present el registre històric de la base de dades i anar estudiant l’evolució. 

D’aquesta manera es definiran moviments inesperats que abandonin tendències anteriors i 

que puguin anar associades directament a actuacions de l’obra.  

El temps transcorregut  entre la presa de dades manuals i la publicació d’aquestes no serà 

superior a les 24 hores, i la presa de les dades automatitzades tindran un registre immediat.  

S’haurà d’indicar el procediment mitjançant el qual, en cas de superació dels límits establerts 

al present estudi, es comunicarà a la Propietat, Direcció de l’execució de l’obra i Contractista 

d’aquestes.  

El registre històric esmenat s’anirà creant a mesura que evolucioni l’obra i així l’arribada de 

dades a la base. Aquest registre haurà de ser estudiat i serà motiu de tractaments de dades per 

a definir tendències així com per realitzar correlacions entre paràmetres que facin comprendre 

la seva evolució i puguin ser extrapolats a posteriors registres.  

L’adjudicatària de les obres d’auscultació elaborarà, amb freqüència mensual, un informe amb 

l’evolució de les dades registrades i les possibles incidències del període. A l’informe s’haurà 

d’incloure, entre d’altres, el plànol de planta amb la instrumentació instal·lada i els croquis 

acotats de les seccions amb indicació dels instruments instal·lats, i s’indicarà si s’han superat 

els llindars de control que s’hagin definit al present Estudi d’Auscultació, i les resolucions 

adoptades.  

8.3. Reunions d’obra 
Periòdicament, segons determinacions de les parts implicades (Propietat, Direcció de 

l’execució de l’obra, Auscultador i Contractista), es duran a terme reunions que serviran per 

posar en coneixement de totes les parts la informació relativa a l’obra i als treballs 

d’auscultació, contrastant així possibles hipòtesis relatives a moviments detectats o possibles 

moviments susceptibles de ser-ho.  

8.4. Requisits del Pla d’Auscultació.  
El present Estudi d’Auscultació serveix per l’elaboració, per part de l’empresa adjudicatària de 

les obres d’auscultació, del Pla d’Auscultació, on s’hauran de verificar els llindars establerts al 

present document segons la seva experiència a obra i indicar les característiques de la 

instrumentació que es farà servir. Tanmateix, també s’elaborarà un pressupost detallat de les 

feines a dur a terme.  
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9. PRESSUPOST 
 

A continuació es detalla un pressupost estimatiu del pla d’auscultació que s’haurà de redactar 

en base al present estudi d’auscultació.  

CAPÍTOL 1: Instrumentació i auscultació d’edificis 

UNITATS DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 
PREU 

(€) 
IMPORT 

(€) 

mes Teodolit automàtic programable i motoritzat. 8 1.200 9.600 

ut. 
Posada en obra d’estació total automàtica i 
robotitzada per al control dels instruments, i 

posterior enretirada. 
1 6.500 6.500 

ut. 

Posada i posterior enretirada de prismes, 
incloent el joc de muntatge per a la seva 
fixació a obra. S’inclouen tots els mitjans 

necessaris per a la seva col·locació (escales, 
cistelles, aparells elevadors,etc.) 

25 120 3.000 

ut. 

Posada i posterior enretirada de claus 
d’anivellació. S’inclouen tots els mitjans 

necessaris per a la seva col·locació (escales, 
cistelles, aparells elevadors,etc.) 

14 30 420 

ml. 

Posada en obra de tub inclinomètric, de doble 
acanaladura, per a la lectura dels 

desplaçaments horitzontals de les pantalles. 
S’inclouen tots els mitjans necessaris per a la 
seva col·locació (escales, cistelles, aparells 

elevadors,etc.) 

120 50 6.000 

ut. 

Perforació i presa de mesures per a la 
disposició de piezòmetre per tal de comprovar 

la cota del nivell freàtic. S’inclouen tots els 
mitjans necessaris per a la seva col·locació 
(escales, cistelles, aparells elevadors,etc.) 

1 5.000 5.000 

ut. 

Col·locació i posterior enretirada de claus per 
a la presa de mesures amb cinta 
extensomètrica per al control de 

convergències. 

4 100 400 

Total capítol 1: 30.920€ 

 

 

CAPÍTOL 2: Seguiment 

UNITATS DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 
PREU 

(€) 
IMPORT 

(€) 

ut. 

Equip d’instrumentació format per un tècnic i 
un ajudant, especialistes en horari diürn 
ordinari per a lectura de l’ instrumentació 

manual. 

70 170 11.900 

ut. 

Mitja jornada d’equip de topografia format per 
un enginyer tècnic topògraf i ajudant en horari 

diürn per a lectura d’anivellació manual i 
manteniment de l’automàtica. 

140 120 16.800 

Total capítol 2: 28.700€ 
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CAPÍTOL 3: Informes 

UNITATS DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 
PREU 

(€) 
IMPORT 

(€) 

ut. 
Elaboració d’informe d’auscultació mensual, 
incloent totes les lectures realitzades en el 

període de l’informe. 
8 300 2.400 

Total capítol 3: 2.400€ 

 

 

Total pla auscultació:  62.020€ 

Total pla auscultació (18% IVA inclòs): 73.183,60€ 
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Disseny per a persones amb mobilitat reduïda 
La següent obra ha estat dissenyada adaptant-la en tot moment a persones amb mobilitat 

reduïda, seguint el “Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre , de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat” del DOGC.  

A més s’han empleat els requeriments del CTE establers al RD 173/2010, de 19 de febrer,pel 

qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de 

les persones amb discapacitat. 

1. Tant l’estació d’autobusos com el aparcament inferior disposen d’accésos per vianants 

independents, dotats d’un ascensor amb un habitacle que es pot inscriure fàcilment un 

cercle de 1,5 m de diàmetre. A més a més, el replà d’accés a l’ascensor també pot 

inscriure’s en un cercle de 1,5 m de diàmetre (considerant les portes d’accés obertes). 

S’instal·laran polsadors amb numeració braille, a 120 cm d’alçada. 

 

Les portes tenen una amplada de superior als 0,80 m i s’instal·laran passamans dins 

l’ascensor, a 90 cm d’alçada, amb rodons de 5 cm (disseny anatòmic). 

 

S’indicarà la sortida de l’ascensor a cada planta amb el número de la planta en relleu, 

de dimensions mínimes de 10x10 cm, a una alçada de 1,40 m de terra. Es dotarà d’un 

sistema visual i acústic per a informar de la planta de parada. 

 

2. És obligatori construir una plaça adaptada per cada 33 places d’aparcament. Com 

tenim un total de 354 places comportarà el número d’unes 11 places distribuïdes entre 

les dues primeres plantes i situades el més pròximes possible de l’accés adaptat amb 

ascensor. Tot i així, s’han dissenyat 12 places distribuïdes equitativament entre la 

primera i la segona planta. 

 

Les dimensions de les places són de 3,50 m x5,00 m considerant la zona adaptada de 

pas del pas de vianants adjacent. En aquestes places es dibuixarà el símbol 

internacional d’accessibilitat. 

 

3. L’amplada de les escales d’accés és de 1,10 m en el cas del al aparcamaent, 1 m en les 

sortides d’emergencia de la terminal i 2.5 m en les escales d’acces a la terminal. 

 

En tots els casos i complint amb el CTE, cada graó és de 30 cm de longitud i 17.5 cm 

d’alçada. Els passamans es situaran a 0,90 m d’alçada i estaran dotats de tubs rodons 

de 5 cm de diàmetre (disseny anatòmic). 

 

Els graons estaran dotats de cintes antilliscament. 

 

4. S’instal·laran serveis higiènics adaptats dins dels lavabos de l’aparcament en els que es 

podran inscriure cercles de 1,50 m de diàmetre, amb les portes obertes. S’instal·laran 

barres de suport a 0,70 m d’alçada, que han de resistir 150 kg en qualsevol direcció. 
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Els accessoris es situaran a una alçada inferior a 140 cm i superior a 40 cm. 

Les rajoles dels lavabos no seran lliscants. 

 

5. El sol de les naus de les plantes no ha de ser lliscant. 

 

6. El paviment de llambordes de la urbanització superficial serà dur i no lliscant. Les 

reixes de drenatge estaran encastades.  

A l’accés de la rampa de l’aparcament es situarà terratzo amb relleu, per a persones 

amb visió reduïda que puguin usar bastó guia. 

7. No es deixaran cables, cordes o similars solts durant la construcció. Sempre hi haurà 

d’haver una il·luminació mínima de 10 luxes al carrer, per advertir la presència 

d’obstacles i desnivells. 
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1. INTRODUCCIÓ 
De cara a la urbanització del nivell de carrer, s’ha decidit construir un parc urbà,  prenent com 

a model un dels parcs més nous de la zona; la Plaça del Doctor Ignasi Barraquer, a l’Avinguda 

de Sarrià entre els carrers Loreto i Travessera de les Corts. 

El parc inclourà una zona infantil i una zona de gimnàs al aire lliure,  ambdues perfectament 

equipades. 

2. PAVIMENTACIÓ, VORADA I DRENATGE SUPERFICIAL 
La pavimentació del parc es durà a terme amb pedra granítica de dimensions 40cm x 60cm x 

4cm, sobre una capa de 10 cm de formigó magre. La vorada es dura a terme amb peces pedra 

natural granítica flamejada. 

Pel drenatge superficial dels carrers adjacents s’instal·larà un sistema similar al de la figura, 

amb embornals i rigola blanca de 20 cm x 20 cm x 7 cm. 

 

Figura 1: Drenatge dels carrers adjacents 
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Pel drenatge superficial de la zona urbanitzada s’instal·larà un de drenatge mitjançant pous 

embornals similars als que s’emplearan a les vies. 

Tant la zona del Parc Infantil  com el gimnàs urbà, es protegirà amb un terra atenuant  de 

EPDM+cautxú granulat (2-4mm) que és un termopolímer d’alta resistència a l’abrasió. Les 

peces són de 1m x 0,5m i el gruix recomanat és de 6cm. 

3. MOBILIARI URBÀ 
En el cas del mobiliari urbà, s’ha optat per uns bancs de fusta que s’adapten al traçat dels 

camins i zones enjardinades del parc, reconduint visualment als vianants; així com cadires 

individuals col·locades en grups de 3 o 4. 

 

Figura 2: Bancs de fusta continus 
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Figura 3: Cadires de fusta individuals 

4. ZONA INFANTIL 
S’ha estimat una zona d’uns 800m2 com a àrea infantil on es disposarà un parc infantil del 

tipus “PESQUERO” (Grup KOMPAN) o similar, tot sobre un terra atenuant per protegir de 

possibles caigudes.  Cada element que es col·loqui contarà amb les corresponents  

homologacions per a ús públic i d’intempèrie.  

 

Figura 4: Parc infantil tipus “PESQUERO” 
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Tanmateix, s’instal·larà un gronxador NRO906-1101 i un multi balancí model KPL116 o similar. 

(ambdós de KOMPAN). 

 

  

Figura 5: Gronxador tipus “DRAKKAR” i tipus “TRACTOR” 

De cara a confinar el recinte i per evitar que els nens es caiguin intentant escalar o quedin 

atrapats, es col·locaran unes tanques consistents en pilones metàl·liques amb la seva 

corresponent port. Tots els elements es poliran de manera que no quedi cap irregularitat que 

pugui ocasionar talls.  

 

Figura 6: Tanca de pilones metàl·liques 

S’inclourà també un banc per als pares dins del recinte tancat, del mateix model que 

s’emplearà en la resta del parc. 
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Figura 7: Banc continu a zona infantil 

5. GIMNÀS URBÀ 
En l’àrea delimitada pel projecte, es col·locaran elements destinats al exercici i educació física 

per totes les edats, creant així un espai saludable pels veïns del barri que desitgin millorar la 

seva salut i estat físic. Amb aquesta intenció s’instal·laran dos elements : 

 

En primer lloc el model KPX323 de l’empresa  KOMPAN o similar, que permet realitzar a tres 

persones alhora  exercicis d'elevació, corredor aeri i torsió corporal.  

 

Figura 8: Model KPX323 de l’empresa  KOMPAN 
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En segon lloc el model KPX222, també de KOMPAN, o similar, on es puguin realitzar alhora 

exercicis de bicicleta estàtica i abdominals. 

 

Figura 9: Model KPX222 de l’empresa  KOMPAN 

6. IL·LUMINACIÓ 
Per a la il·luminació del parc, s’han escollit una columna corba i de baixa alçada com les de la 

figura 10, de la gama CAMELIES, model GY9006 (SIMON®), o similar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Columna i lluminària tipus 
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En els bàculs anteriors s’instal·laran unes lluminàries un model Milos Istanium LED (SIMON®) o 

similar amb il·luminació mitjançant Leds. 

 

Figura 11: Lluminària Milos Instanium 

Aquestes faroles permeten donar una llum concentrada adequada al entorn urbà ja que no 

afecta negativament als veïns. 

Per al enllumenat viari es col·locaran uns punts de llum del tipus UNO# (SIMON®) o similar, 

que permeten reduir l’ocupació viaria per part de elements verticals (semàfors, 

senyalitzacions, punts de llum i cartells publicitaris) ja que ho concentren tot en la mateixa 

columna. Com a lluminària s’ha optat per un model Syrma HID (SIMON®) o similar, adequat a 

les formes arrodonides del parc. 

 

Figura 12: Punt de llum UNO# amb lluminària Syrma HID 
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7. ZONA ENJARDINADA 
Per a la zona enjardinada es plantarà gespa o bé heura de les especies aportades per Parcs i 

Jardins. Els arbusts que s’hi plantin no superaran en cap cas els 60 cm d’alçada per evitar donar 

sensació visual de mur.  

En el cas dels arbres, donat que necessiten 1 m de fondària, es col·locaran amb els seus 

corresponents escossells en zones on s’hagi donat elevació al terreny de cara a disposar 

d’aquesta fondària o s’hagin col·locat jardineres adequades a les arrels.  

Les especies escollides hauran de donar ombra especialment a la zona infantil i de gimnàs i 

respectaran en tot moment les directrius del Pla de Gestió de l’Arbrat viari de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Figura 13: Detall de la vegetació 
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8. ALTRES ACTUACIONS 
De cara a reduir el impacte visual que produeix la rampa de sortida d’autobusos, la direcció 

d’obra considerarà la instal·lació d’una pèrgola amb perfils metàl·lics i fusta, similar al model 

que s’indica a la imatge. 

 

Figura 14: Detall pèrgola 

 

 

Figura 15: Detall pèrgola 
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Pearson
NB-119

Diseño:

Antoni Roselló

Madera:
NB-119 3 plazas
NB-119/1 2 plazas
NB-119/5 1 plaza

Aluminio:
NB-120 3 plazas
NB-120/1 2 plazas
NB-120/5 1 plaza

Producto patentado y protegido bajo la
vigente legislación Europea.

La empresa se reserva los derechos de realizar
cualquier modificación o cambio de materiales
sobre los productos de su catálogo.

Referencias:

Patas: Fundición aluminio AG3T
Asiento: Madera tropical (Bolondo / Iroko) o
pino de Flandes.
Triple capa de barniz al agua según
norma PrEN 927-2.
Tornillería en acero inox. AISI-304

Materiales:

Fijación al suelo mediante pernos zincados.

Instalación:

Gran modularidad
Disponibilidad de asientos en fundición de
aluminio AG3T

Características:

Cotas en mm



MS32P - El pesquero

JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS EXPERIMENTACIÓN REUNIRSE DESLIZARSE ESCALADA

Descripción del producto
Se ven los chorros de espuma cuando El pesquero
navega por el área de juego, mientras que se
desarrollan todo tipo de juegos de roles interesantes a
bordo. Este barco de juego tiene varias cubiertas, dos
timones, un tobogán, una red inclinada, una escalera,
una hamaca y dos mástiles con bandera. Un ambiente
lúdico estupendo donde muchos marineros y capitanes
de distintos grupos de edad pueden izar velas al mismo
tiempo.

Información producto
Categoría: Juego temático
Línea de producto: MOMENTS
Grupo de edad: 2+

Instalación: 2 persona(s)
  25-30 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 1119 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 24
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

90 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



MS32P - El pesquero



MS32P - El pesquero



NRO906-1101 -

BALANCEO REUNIRSE

Descripción del producto Información producto
Categoría: Columpios
Línea de producto: KOMPAN-Robinia
Grupo de edad: 4+

Instalación: 2 persona(s)
  10 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 345 / 0 kg.
Se necesita hormigón: 0,06 m3

Número de anclajes: -
Disponible con anclaje en suelo
duro:

No

Profundidad de anclaje
estándard:

100 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



NRO906-1101 -



KPL116 - Multibalancín

JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS BALANCEARSE REUNIRSE

Descripción del producto Información producto
Categoría: Balancines
Línea de producto: MOMENTS
Grupo de edad: 3+

Instalación: 2 persona(s)
  6-8 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 235 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 1
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

42 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



KPL116 - Multibalancín



KPX222 - Banco de abdominales - Bicicleta estática

ENTRENAMIENTO

Descripción del producto Información producto
Categoría: Fitness
Línea de producto: X-ERCISE
Grupo de edad: 15+

Instalación: 2 persona(s)
  2,5 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 134 / 0 kg.
Se necesita hormigón: 0,37 m3

Número de anclajes: 3
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

80 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



KPX222 - Banco de abdominales - Bicicleta estática



KPX323 - Ejercicios de elevación –Corredor aéreo –
Torsión corporal

ENTRENAMIENTO

Descripción del producto Información producto
Categoría: Fitness
Línea de producto: X-ERCISE
Grupo de edad: 15+

Instalación: 2 persona(s)
  4 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 139 / 0 kg.
Se necesita hormigón: 0,42 m3

Número de anclajes: 2
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

80 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



KPX323 - Ejercicios de elevación –Corredor aéreo – Torsión corporal



83SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED PROYECTORES

Configurador Simon Milos Istanium® LED

Luminaria LED proyector funcional 
ideal para la introducción 

intensiva de la tecnología LED
Instalación en viales a una altura recomendada desde 3 hasta 

8 m y aplicaciones de proyección.

MODELO

MXF SXF

Tamaño M, fijación por lira, cubierta plana Tamaño S, fijación por lira, cubierta plana

DIFUSOR CABLEADA TENSIÓN DE ENTRADA/
PROTECCIÓN

ÓPTICA Tª COLOR LEDs/POTENCIA CORRIENTE REGULACIÓN

GTF 0 m 230 VAC CI RW NDL 12 LED (1 mod.) 350 mA 2N-

Vidrio Trans. Plano Sin cable Red eléctrica Vial Amplia Luz de Día Neutra 350mA 13W

530mA 20W

700mA 27W

HIGH EFFICIENCY Sin línea de mando

Autorregulación

230 VAC CII RF WDL 24 LED (2 mod.) 530 mA 2N+

Red eléctrica Vial Frontal Luz de Día Cálida 350mA 25W

530mA 39W

700mA 54W

HIGH BALANCE Con línea de mando

12..24 VDC RE 36 LED (3 mod.) 700 mA 1N

Punto de luz solar Vial Extensiva 350mA 37W

530mA 58W

700mA 81W

HIGH FLUX Sin regulación

SRF 48 LED (4 mod.) CAD

Simétrica Vial Frontal 350mA 49W

530mA 77W

Regul. Flujo Cabec.

CIN 60 LED (5 mod.) 1..10 V

Cónica Intensiva 350mA 61W

530mA 96

Protocolo 1..10

CME DALI

Cónica Media Protocolo DALI

EW

Elíptica Amplia

ACABADOS

Colores carta Simon Lighting Colores carta RAL classic

Cuerpo, cierres y lira Ver página 426 Cuerpo, cierres y lira Ver carta RAL

Embellecedor Gris oscuro Embellecedor Gris oscuro

RESTRICCIONES DE CONFIGURACIÓN

Equipos de 12..24VDC sólo admiten hasta 48 LEDs a 350mA o 36 LEDs a 530mA o 24 LEDs a 700mA, con regulación 1N o 2N- solar.
Modelo SXF sólo admite hasta 24 LEDs (2 módulos)
Óptica SRF sólo en modelos de 24, 48 o 72 LEDs..
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84 SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED PROYECTORES

REFERENCIAS BASE

Luminaria Simon MILOS Istanium® LED, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con 
equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. 
Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Apertura por palanca sin herramientas. Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y 
embellecedores en Gris Oscuro. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.

Tamaño M
(modelo MXF)

HIGH FLUX (700 mA)

POTENCIA LEDs / MÓDULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

81 W 36 LED (3 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH 407-000001012

54 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH 407-000002012

27 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH 407-000003012

HIGH BALANCE (530 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

96 W 60 LED (5 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_96W530IA23_1N__C1GYTECH 407-000005012

77 W 48 LED (4 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_77W530IA23_1N__C1GYTECH 407-000006012

58 W 36 LED (3 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH 50-90680

39 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH 407-000008012

20 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_20W530IA23_1N__C1GYTECH 407-000009012

HIGH EFFICIENCY (350 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

61 W 60 LED (5 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_61W350IA23_1N__C1GYTECH 407-000013012

49 W 48 LED (4 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_49W350IA23_1N__C1GYTECH 407-000014012

37 W 36 LED (3 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_37W350IA23_1N__C1GYTECH 407-000015012

25 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_25W350IA23_1N__C1GYTECH 407-000016012

13 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILMXFGTF0RF_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH 407-000017012

Luminaria Simon MILOS Istanium® LED, modelo s, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con 
equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. 
Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Apertura por palanca sin herramientas. Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y 
embellecedores en Gris Oscuro. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.

Tamaño S
(modelo SXF)

HIGH FLUX (700 mA)

POTENCIA LEDs / MÓDULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

54 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH 406-000002012

27 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH 406-000003012

HIGH BALANCE (530 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

39 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH 406-000008012

20 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_20W530IA23_1N__C1GYTECH 406-000009012

HIGH EFFICIENCY (350 mA)

POTENCIA LEDs / MODULOS CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

25 W 24 LED (2 módulos de 12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_25W350IA23_1N__C1GYTECH 50-90627

13 W 12 LED (1 módulo de  12 LED) MILSXFGTF0RF_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH 406-000017012

ACCESORIOS

Accesorios adaptadores de proyectores gamas Demon, Fogo y Milos, modelos SXF a columna post-top Ø60mm.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ACABADO CÓDIGO

Brazo simple proyector enrasado Galvanizado 5-531830

GYTECH 5-531830-012

GYDECO 5-531830-013

Brazo simple proyector separado 200mm Galvanizado 5-531838

GYTECH 5-531838-012

GYDECO 5-531838-013

Brazo doble proyector separado 200mm Galvanizado 5-531839

GYTECH 5-531839-012

GYDECO 5-531839-013

MILOS ISTANIUM® LED
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85SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS LED PROYECTORES

MILOS ISTANIUM® LED

INFORMACIÓN TÉCNICA SIMON MILOS ISTANIUM® LED

DIMENSIONES FÍSICAS

Fijación Por lira, Ø13 mm, Ø15 mm, Ø13 mm
Prensaestopas Pg 13,5 (M20)

Grado IP IP66
Grado IK IK09
Superficie al viento  MILOS S: 0,03 m²

MILOS M: 0,05 m²
 MILOS S: 0,08 m²

MILOS M: 0,17 m²
Peso MILOS S  6,2 kg MILOS M  Min 10,25 kg

MILOS M  Max 11,5 kg
Distancia objetos 
iluminados

 1 m

MATERIALES

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio
Sistema de cierre Palancas de fundición inyectada de aluminio y pintada
Sistema de fijación Chapa de acero galvanizada y pintada
Difusor Vidrio plano templado transparente
Reciclabilidad

DIMENSIONES

ACABADOS

Cuerpo, cierres y lira Colores Simon Lighting (Ver página 426)
Otros colores RAL

Embellecedores Gris Oscuro

DATOS FOTOMÉTRICOS*

Grupo Óptico: sistema modular con módulos ISTANIUM® LED

Temperatura de color WDL 3000K
NDL 4000K
DL 5000K**

Índice de Reproducción cromática >70
Duración LED (L70B10 a 25 °C) 50.000 h
Flujo luminoso 850 a 10.900 lm
Eficiencia de la luminaria Hasta 130 lm/W
Distribución fotométrica Óptica RW

Óptica RF
Óptica RE
Óptica SRF
Óptica CIN
Óptica CME
Óptica EW

FHS Inst.  E1 – (proyector 0° - 5°)
Módulos Istanium® LED 1 a 5 (Milos S hasta 2)
LEDs 12 a 60 (Milos S hasta 24)
* Depende del modelo
** Bajo demanda

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

(Ver detalles en página 410)

RW Vial Amplia RF Vial Frontal RE Vial Extensiva SRF Simétrica Vial 
Frontal

m   
    

CIN Cónica Intensiva CME Cónica Media EW Elíptica Amplia

CERTIFICADOS

Luminaria según: EN-60598-1 y 2-3 / EN-ISO-55015 / EN-61547 / 

EN 61000-3-2 y 3-3

ES 0042 / 1995

            

 

Garantía
2 años (extensión de garantía a 5 años para LEDs bajo demanda).

Suministro y embalaje
Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa 

para proteger el producto durante el transporte y almacenaje. 

Incluye la lira montada.

Mantenimiento
Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo 

flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto 

agresivo ni detergente.

Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén 

cuarteadas.

Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles.

Mantener limpia la superficie de radiación térmica para no perder 

flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS*

Potencia
según modelos

12 LED 24 LED 36 LED 48 LED 60 LED

Corriente 
de alimentación

1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 5 mod.

HIGH EFFICENCY 13 W 25 W 37 W 49 W 61 W
HIGH BALANCE 20 W 39 W 58 W 77 W 96 W
HIGH FLUX 27 W 54 W 81 W - -
Temperatura de trabajo -40 °C … +40 °C
Regulación 2N- Sin línea de mando

2N+ Con línea de mando
CAD Regulador de flujo en cabecera
1N (100%) Sin regulación
1 … 10V**
DALI**
Luminarias alimentadas por 
la red eléctrica

Luminarias alimentadas por 
puntos de luz solar

Tensión de alimentación 220-240 VAC 12-24 VDC
Frecuencia 50 / 60 Hz -
Equipo electrónico Clase II Clase III
Protección contra sobre 
tensiones

4 kV / 2 kA -

Cos ≥ 0,95 -
Protección eléctrica de 
la luminaria

Clase I o Clase II Clase III

* Depende del modelo
** Bajo demanda

420
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140

Modelo SXF

Modelo MXF
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288 SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

Punto de luz de hasta 10m de altura con distintas 
configuraciones de brazos para luminarias 
SYRMA y ATIK. Posibilidad de incorporar brazos 
semafóricos y soportes para señalización vial.

Simon Lighting ha diseñado este nuevo concepto de soporte, 

pensado para integrar Señalización, Iluminación y Comunicación, 

sistema SIC.

El Sistema UNO nace con la voluntad de cubrir las necesidades de 

las ciudades de hoy. Su diseño innovador y su múltiple programa 

está desarrollado para poder dibujar diferentes paisajes urbanos. El 

sistema se compone de tres versiones: 300, 244 y 140, cada una 

de ellas pensada para adaptarse a un entorno distinto.

La 300 y 244 son ideales para zonas viales y peatonales, su diseño 

permite integrar un punto de luz y un semáforo de gran saliente. 

Están configuradas por una base de acero que permite personalizar 

el entorno. La base está recubierta con un perfil de extrusión 

de aluminio que sirve para integrar los diferentes elementos: 

semáforos, señales, elementos de comunicación estática y vial.

La versión 140, pensada para zonas peatonales, está compuesta 

por una base de acero y recubierta por un perfil de extrusión de 

aluminio con la misma función que las anteriores.

SISTEMA
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289SIMON LIGHTING, S.A.

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

SISTEMA UNO #

FICHA TÉCNICA

ACABADO

estándar: GY9006 –gris RAL 9006–

consultar: especial y RAL bajo demanda

FUSTE

Cilíndrico y galvanizado

PUERTA DE REGISTRO

Enrasada

CERTIFICACIÓN

conforme a: NORMA EN 40-5

DATOS TÉCNICOS

PUERTA
PLACA DE 
ASIENTO

PERNOS

MODELO X Y Z A B Métrica Long.

140 105 300 700 210 300 M20 500

244 144 300 550 350 500 M24 800

300 144 300 550 350 500 M24 800

Materiales de la columna

• Fuste:

chapa de acero al carbono con 

recubrimiento de perfil de extrusión 

de aluminio y capitel de fundición de 

aluminio.

• Brazo:

chapa de acero al carbono.

• Placa de asiento:

chapa plana de acero con refuerzo anular 

y cartelas.

Acabado

• Fuste:

galvanizado por inmersión en caliente 

y pintado. Recubrimiento de perfil de 

extrusión de aluminio pintado.

• Brazo:

galvanizado por inmersión en caliente y 

pintado.

Construcción

Formada por fuste, perfil, capitel y brazos.

Fijación luminaria

Fijación lateral: manguito

Ø 60 mm x 100 mm.

IP/IK

IP3X

Para conseguir IP44 es necesario utilizar 

caja de conexiones interna con IP44 (no 

suministrada con la columna)

IK10

Observaciones

Se suministra con pernos de anclaje y 

plantilla.

Luminarias no incluidas.
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

Cada uno de los modelos de fuste del 

SISTEMA UNO -300 o 244- permite montar 

un número limitado de tubos de distinto 

tamaño según se indica en la tabla de 

Fustes. 

Por otro lado, cada tipo de brazo –A10, 

B10, C10, A6, S4, 2S4, 2S5 y 3S5- esta 

formado por uno o varios tubos de distinto 

tamaño: grande o pequeño según se indica 

en la tabla de Brazos. 

Para determinar las distintas 

combinaciones de brazos posibles en 

cada uno de los fustes, el número de 

tubos de los brazos a montar no debe 

exceder de la capacidad del fuste.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

FUSTE

1 tubo grande

1 tubo pequeño

2 tubos grandes

1 tubo grande + 1 tubo pequeño

2 tubos pequeños

3 tubos grandes

2 tubos grandes + 1 tubo pequeño

1 tubo grande + 2 tubos pequeños

3 tubos pequeños

1 tubo grande

1 tubo pequeño

2 tubos grandes

1 tubo grande + 1 tubo pequeño

2 tubos pequeños

1 tubo grande + 2 tubos pequeños

3 tubos pequeños

SISTEMA UNO 244

Ø 244

admite:

SISTEMA UNO #

SISTEMA UNO 300

Ø 300

admite:
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

SISTEMA UNO #

BRAZOS ALTURA 10M (saliente 2500)

BRAZOS ALTURA 6M (saliente 1500)

BRAZOS SEMAFÓRICOS (altura 6700)

A10
1 tubo grande

C10
1 tubo grande

B10
1 tubo grande

A6
1 tubo pequeño

S4
1 tubo grande

2S4
2 tubos grandes

2S5
2 tubos grandes

3S5
3 tubos grandes
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

SISTEMA UNO #

Fijación luminaria 
por manguito a 5°, 

Ø60x100 mm al final 
del brazo en posición 

horizontal
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES DECORATIVOS

SISTEMA UNO #

MODELO SISTEMA UNO 140

ALT. FUSTE ACABADO BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO 3er BRAZO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H1 L1 H2 L2 H3 L3

4.300  GY9006 – – – – – 5-473090 COL UNO D140 4,3M GY9006 M18X500B210

MODELOS SISTEMA UNO 244

ALT. FUSTE ACABADO BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO 3er BRAZO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H1 L1 H2 L2 H3 L3

4.750  GY9006 2 180° A10 A6 – 5-473058 COL UNO D140 4,3M GY9006 M18X500B210

4.750  GY9006 3 120° A6 A6 B10 5-473070 COL UNO244 B10+2A6 GY9006 M24X800IEP1

4.750  GY9006 1 – 2S4 – – 5-473074 COL UNO244 2S4 GY9006 M24X800IEP1

MODELOS SISTEMA UNO 300

ALT. FUSTE ACABADO BRAZOS ORIENT. 1er BRAZO 2o BRAZO 3er BRAZO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

H1 L1 H2 L2 H3 L3

4.750  GY9006 3 120° A10 A10 A10 5-473016 COL UNO300 3A10 GY9006 M24X800IEP1

4.750  GY9006 2 180° A6 2S5 – 5-473034 COL UNO300 A6+2S5 GY9006 M24X800IEP1

4.750  GY9006 3 120° S4 A10 A10 5-473040 COL UNO300 2A10+S4 GY9006 M24X800IEP1

ACCESORIOS

ACCESORIOS ACABADO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Soporte para banderola simple sistema uno 244 GY9006 5-473106 ZZ CONJ BANDEROLA SIMPLE SIST UNO244 GY9006

Soporte para banderola doble sistema uno 244 GY9006 5-473107 ZZ CONJ BANDEROLA DOBLE SIST UNO244 GY9006

Soporte para banderola simple sistema uno 300 GY9006 5-473037 ZZ CONJ BANDEROLA SIMPLE SIST UNO300 GY9006

Soporte para banderola doble sistema uno 300 GY9006 5-473036 ZZ CONJ BANDEROLA DOBLE SIST UNO300 GY9006

Soporte para señal centrado — 50-70862 ZZ SOPORTE SEÑAL CENTRADO UNO

Soporte para señal lateral — 50-70863 ZZ SOPORTE SEÑAL LATERAL UNO

Soporte para señal desplazado — 50-70864 ZZ SOPORTE SEÑAL DESPLAZADO UNO

Soporte para señal orientable centrado — 50-70866 ZZ SOPORTE ORIENTABLE CENTRADO UNO

Soporte para señal orientable desplazado — 50-70867 ZZ SOPORTE ORIENTABLE DESPLAZADO UNO

Soporte para semáforo 265 mm GY9006 50-70868 ZZ SOP SEMAFORO SIMPLE L265 UNO GY9006

Soporte para semáforo 170 mm GY9006 50-70869 ZZ SOP SEMAFORO SIMPLE L170 UNO GY9006

Soporte para semáforo 103 mm GY9006 50-70946 ZZ SOP SEMAFORO DOBLE L103 UNO GY9006

Soporte para semáforo bajante 550 mm GY9006 50-70905 ZZ SOP SEMAFORO BAJANTE L550 GY9006

Im
p

re
s
o

: 
2

0
1

4
-0

3
-0

1



110 SIMON LIGHTING, S.A.

LUMINARIAS HID Y FLUORESCÉNCIA VIALES

Luminaria HID vial diseño 
minimalista formas curvas

Instalación recomendada desde 4 hasta 10 m de altura.

MODELO

MXF

Tamaño M, fijación post-top y lateral Ø60mm, cubierta plana

DIFUSOR CABLEADA REFLECTOR PARA LAMPARA* CLASE EQUIPO REGULACIÓN

GTB 0 m RD Vsap 50 W E27 CI EM 2N-

Vidrio Transparente 

Curvado

Sin cable Vial Sodio de Alta 

Presión

E27 Vsap

Vmh

Clase I Electromagnético Europeo

230 VAC 50 Hz

Sin línea de mando

Autorregulación

Vmh 70 W E40 CII EL 2N+

Halogenuros 

Metálicos

E27 Vsap

Vmh

Clase II Electrónico Europeo

230 VAC 50/60 Hz

Con línea de mando

100 W EG 1N

E40 Electromagnético

230 VAC 60 Hz

Sin regulación

150 W CAD

E40 Regul. Flujo Cabec.

250 W 1..10 V

E40 Protocolo 1..10

400 W DALI

E40 Protocolo DALI

ACABADOS

Colores carta Simon Lighting Colores carta RAL classic

Cuerpo Ver página 426 Cuerpo Ver carta RAL

* Utilizar lámparas sin arrancador incorporado.

* Comprobar compatibilidad de dimensión de la lámpara con el reflector seleccionado.

RESTRICCIONES DE CONFIGURACIÓN

Regulación CAD, 1..10 V y DALI sólo mediante equipos Electrónicos (EL). Equipos Electrónicos sólo disponibles desde 50 W hasta 150 W. 

Luminarias con equipos EM de 1N son comunes para lámparas Vsap y Vmh desde 50 W hasta 150 W.

Configurador Simon SYRMA HID
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LUMINARIAS HID Y FLUORESCÉNCIA VIALES

REFERENCIAS BASE

Luminaria Simon SYRMA HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con 

equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP65 

en el receptáculo portaequipos e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo 

de lámpara según tabla de configuración.
MXF

POTENCIA CASQUILLO CÓDIGO DE OFERTA CÓDIGO PEDIDO

50 W E27 SYRMXFGTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006 50-86720

70 W E27 SYRMXFGTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006 50-86715

100 W E40 SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006 50-86705

150 W E40 SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006 50-86706

250 W E40 SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006 50-86707

400 W E40 SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9006 50-86708

ARTÍCULOS RELACIONADOS

COLUMNA RECOMENDADA

STICK pág. 328

SIMON SYRMA HID
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LUMINARIAS HID Y FLUORESCÉNCIA VIALES

CERTIFICADOS

Luminaria según: EN-60598-1 y 2-3 / EN-ISO-55015 / EN-61547 / 

EN 61000-3-2 y 3-3

ES 0042 / 1995

 (Instituto Astrofísico de Canarias – defensa de la calidad de los 

cielos nocturnos)

Garantía
2 años.

Suministro y embalaje
Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa 

para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Se suministra sin lámparas.

Mantenimiento
Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo 

flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto 

agresivo ni detergente.

Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén 

cuarteadas.

Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles.

SIMON SYRMA HID

DIMENSIONES FÍSICAS

Fijación lateral Ø 60 mm con 110 mm de longitud, orientación 0° y 5°

Fijación post-top Ø 60 mm y 76 mm con 150 mm de longitud, 

orientación 5°

Grado IP IP65 - recep. portaequipos

IP66 - grupo óptico

Grado IK IK09

Superficie al viento  0,13 m²

Peso
 17 kg

MATERIALES

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre Pestillo de polímero técnico

Sistema de fijación Fundición inyectada de aluminio

Difusor Vidrio transparente curvado, templado

Reflector Aluminio anodizado

Reciclabilidad

DIMENSIONES

ACABADOS

Cuerpo Colores Simon Lighting (Ver página 426)

Otros colores RAL

DATOS FOTOMÉTRICOS*

Grupo Óptico

Reflectores RD Vial

Lámparas Vsap – Vapor de Sodio de Alta Presión

Vmh – Vapor de Halogenuros Metálicos

Utilizar lámparas Vmh según tabla de 

intensidades (A), página 415.

Potencia 50, 70, 100, 150, 250, 400 W

Casquillo E-27, E-40

FHS Inst.
 E1 - alumbrado vial

* Utilizar lámparas Vsap sin arrancador incorporado.

Comprobar compatibilidad de dimensión de la lámpara con reflector seleccionado.

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN TÉCNICA SIMON SYRMA HID

SYRMA MX Vsap 150 W SYRMA MX Vsap 250 W

Ø60 a 76x150

PARÁMETROS ELÉCTRICOS*

Temperatura de trabajo -40 °C … +40 °C

Regulación 2N- Sin línea de mando

2N+ Con línea de mando

1N (100%) Sin regulación
sólo electrónicos CAD Regulador de flujo en cabecera
sólo electrónicos 1 … 10 V**
sólo electrónicos DALI**
Equipos Equipos compactos de última generación, arrancador, 

condensador y cableado en un mismo bloque.

Equipo

electromagnético

EM

Equipo

electromagnético

EG

Equipo electrónico

EL

Tensión                        
de alimentación

220-240 VAC 220-240 VAC 220-240 VAC

Frecuencia 50 Hz 60 Hz 50 / 60 Hz

Protección contra  
sobre tensiones

10 kV / 5 kA

Cos ≥ 0,95

Protección eléctrica   
de la luminaria

Clase I o Clase II

* Depende del modelo

** Bajo demanda
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