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1. ANTECEDENTS 

 
El Port Esportiu de Barcelona va sortir a licitació pública per l’Autoritat Portuària de Barcelona i 

Marina Port Vell, S.A. (MPV) va guanyar la concessió per la gestió de les instal·lacions dels 

molls situats al Port Vell de Barcelona. El 19 de març de 1991 es va a signar el contracte de 

concessió entre l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i Marina Port Vell, S.A. (MPV) per a la 

gestió de les instal·lacions d’una marina en el Port de Barcelona, Moll de la Barceloneta i 

Dàrsena del Comerç. 

 

Tant la planificació com les directrius del projecte, així com la direcció d’obra i la posterior 

explotació de les instal·lacions corre a càrrec de MPV com a guanyadora de la concessió. Les 

instal·lacions que conformen la Dàrsena Comercial del Port de Barcelona, estan constituïdes 

pels molls de la Barceloneta, el moll del Rellotge, el moll d’Espanya i el moll del Dipòsit i Sota 

Muralla. 

 

 

Figura 1. Planta situació de la Dàrsena Comercial, al Port Vell de Barcelona. 
 

El 28 de novembre de 2012 el Consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona 

aprova la modificació de la concessió de Marina Port Vell, per facilitar la seva reforma, que 

inclou una ampliació de la seva superfície i del seu termini de concessió. 

 

El 1 de febrer de 2013 el Ple Municipal de l'Ajuntament de Barcelona aprova la Modificació del 

“Pla Especial del Port Vell de Barcelona”. L'objectiu és regular el front dels molls de la 

Moll del Dipòsit 

Barceloneta i Rellotge 

Moll d’Espanya 

Moll Sota Muralla 

Moll de Pescadors 
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Barceloneta, del Rellotge i de Pescadors amb la finalitat de poder destinar l'actual marina a 

acollir iots de gran eslora amb garanties, preservar el paisatge urbà d'aquests àmbits del Port 

Vell i ordenar les edificacions marítimes en les quals s'hagin de situar els serveis de la nova 

marina. 

 

El mes de febrer de 2014, finalment, es produeix l’acord entre l’Autoritat Portuària de Barcelona 

i la Confraria de Pescadors de Barcelona consisteix en l’alliberament  de gairebé un 25% dels 

24.103 m2 de l’espai que fins ara ocupaven els pescadors, a canvi de finançament per la nova 

llonja i una nova fàbrica de gel. Entre els espais alliberats es troba el corresponent al moll de 

Pescadors que ha estat recuperat per part de MPV per a la seva remodelació i explotació. 

 

La Figura 2 mostra les línies mestres a seguir per a la reforma de la Dàrsena Comercial. A 

grans trets les actuacions contemplen l’eliminació dels pantalans antics, la construcció de 

noves plataformes per ampliar els molls antics, quatre nous pantalans i dues plataformes on 

aniran els nous edificis de recepció i de serveis. Com a resultat, s’eliminen alguns dels antics 

espais d’amarrament per a petites embarcacions, però s’aconsegueix la creació de noves grans 

superfícies per a maniobres i atracaments de iots de gran eslora. 

 

 

Figura 2. Projecte de remodelació del Port Vell de Barcelona (imatge de MPV, de l’any 2010). 
 

SITUACIÓ INICIAL PROJECTE 
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A continuació es fa un breu repàs de tot allò que ja s’ha realitzat en anteriors projectes, el que 

s’està executant i l’estat actual del moll de Pescadors, que és l’àmbit del present projecte. 

 

1.1 MOLLS DEL RELLOTGE I BARCELONETA 

 
Els molls del Rellotge i Barceloneta estaven conformats per una estructura constituïda per un 

taulell únic, mitjançant llosses alveolars de formigó pretesat de 30 cm de cantell, amb una capa 

de compressió de 5 cm, sustentades sobre uns pòrtics de formigó armat. Aquests estaven 

formats per jàsseres col·locades perpendicularment al moll antic i separats entre sí uns 11 m 

aproximadament. Aquestes jàsseres estaven sustentades sobre el moll existent, format per 

blocs de pedra, i sobre pilots amb camisa metàl·lica perduda de 0,508 m. 

 

També a l’extrem mar es disposava una biga cantell sustentada sobre els capitells dels pilots 

amb una canaleta per als serveis (veure Figura 3). 

 

 

Figura 3. Secció tipus del moll del Rellotge i Barceloneta. 
 

1.1.1 Desperfectes als molls del Rellotge i Barceloneta 

 
El novembre de 2004, degut a les inspeccions de les proteccions catòdiques dels pilots dels 

molls, es van observar per primera vegada els desperfectes ocasionats a les plaques alveolars 

del sector sud del moll del Rellotge, al costat de l’edifici d’oficines de MPV. Degut als 

desperfectes observats, es duu a terme una inspecció exhaustiva de tots els elements 

estructurals que conformen el moll situats al llarg de la dàrsena. 

 

Al marge de les fissures i petites esquerdes pròpies dels elements de formigó armat en 

contacte simultani amb aigua salada i aire que afavoreixen l’oxidació de l’armadura, es van 

detectar nombroses plaques en les que s’havia desprès la meitat inferior dels alvèols. La resta 

de plaques, tot i no presentar deterioraments tan avançats, si mostraven greus problemes, amb 

armadures totalment trencades per corrosió i esquerdes d’alguns centímetres d’amplada. 

Aquests d’anys s’estenien al llarg de tots dos molls. 
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Pel que fa als pilots, jàsseres i capitells, es detectaren diverses fissures i esquerdes al llarg del 

mateix tram. Algunes d’aquestes estaven tacades d’òxid i en la direcció de les armadures, fet 

que denota un important grau d’oxidació d’aquestes, a més del símptoma de degradació interna 

del formigó, sent així el risc de trencament parcial o col·lapse, bastant imminent. 

 

1.1.2 Projectes de reparació als molls del Rellotge i Barceloneta 

 
Immediatament després de comprovar el nivell de desperfectes, i identificar exhaustivament 

l’estat de les diferent plaques, MPV inicia un projecte de reparació dels molls. 

 

Aquest projecte s’inicia al 2006 per l’empresa Ingeniería y Construcciones Catalonia, S.L. 

(ICC), que proposa una remodelació completa del moll que consisteix en no derruir el moll 

existent, sinó construir el nou forjat sobre l’anterior, però recolzat sobre nous pilots. 

 

Col·locant el nou forjat sobre l’anterior s’aconsegueix augmentar la cota d’aquest respecte la 

làmina d’aigua, un dels principals objectius, i així millorar la durabilitat per les subpressions 

considerablement; a més, també evita la necessitat de derruir prèviament el forjat anterior tot 

economitzant l’obra i reduint l’impacte ambiental. 

 

Al 2006 s’inicien els treballs d’execució del nou forjat i finalitzen al llarg del 2007, deixant en 

servei ambdós molls, Barceloneta i Rellotge, afectats pel projecte de rehabilitació. 

 

A continuació (Figura 4 i Figura 5) es mostra un esquema en planta i una secció de la solució 

duta a terme al projecte: 
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Planta: 

 

Figura 4. Planta de la solució executada de reparació dels molls Barceloneta i Rellotge. 
 

 

Secció transversal:  

 

Figura 5. Secció transversal de la solució executada de reparació dels molls Barceloneta i 
Rellotge. 

 

 

1.2 MOLLS DEL DIPÒSIT I SOTA MURALLA 

 
Aquests molls van ser construïts amb motiu de les Olimpíades de Barcelona ‘92, per satisfer la 

necessitat que tenia la ciutat d’allotjar un moll esportiu. Al llarg dels anys, les funcionalitats del 

port han anat evolucionant amb la ciutat dotant a aquest d’un espai on es realitzen diverses 
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activitats i convertint-lo en un espai important per al ciutadà. El Moll del Dipòsit, dins el port 

esportiu, és l’espai més petit del Port Vell, però també un dels més transitats. Estretament 

vinculat al moll, el Palau de Mar disposa diversos restaurants i és la seu del Museu d’Història 

de Catalunya. Una de les activitats més rellevants és la d’acollir la Fira d’Artesania del Palau de 

Mar, a més de ser zona de pas i un punt d’entrada al barri de la Barceloneta. 

 

El moll del Dipòsit estava constituït per un pòrtic isostàtic de dos nivells, el superior a la cota del 

Palau de Mar i l’inferior situat 2,35 m per sota. L’estructura la conformava un forjat superior 

format per llosses pretesades alveolars d’uns 7,5 m de llarg i 30 cm de cantell, més 5 cm de 

morter com a capa de compressió, sustentades mitjançant jàsseres dobles despenjades 0,60 

m, amb un cantell de 0,60 + 0,2 m, d’uns 12 m de llarg. Aquestes jàsseres en doble “T” alhora 

estaven sustentades, per un costat, mitjançant un encastament lliure al mur del moll antic, i a 

l’altra banda per un pilar, amb un cap en doble “U”, que transmetia directament els esforços al 

pilot central del pòrtic. Aquests pilars estaven constituïts per una secció quadrada de 0,4 × 0,4 

m2. 

 

El forjat inferior que conforma el pis de sota, estava format també per llosses alveolars 

pretesades del mateix tipus, sustentades per jàsseres de 0,60 m de cantell. El pis inferior del 

pòrtic tenia unes dimensions més grans que el pis superior, aproximadament d’uns 18 m, i 

estava dividit en dos trams. Així doncs, es tractava de dos jàsseres independents que 

sustentaven el forjat. La més propera al Palau del Mar estava, de la mateixa manera que la del 

forjat superior, encastada per un extrem amb gir lliure al mur, i encastada per l’altre extrem al 

capitell del pilot central i a continuació d’aquesta jàssera es disposava l’altra, mitjançant un 

suport a mitja fusta, assimilable llavors a una ròtula. L’altre extrem de la jàssera estava 

encastat al capitell del pilot més exterior del pòrtic. 

 

Els dos pilots que sustentaven globalment el forjat estaven constituïts per pilots de formigó 

executats in-situ amb camisa d’acer perduda de 0,508 m de diàmetre exterior. Aquests 

penetraven a una profunditat aproximada de 16 m respecte el nivell del mar (veure Figura 6). 
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Figura 6. Secció tipus moll del Dipòsit abans del projecte de reparació. 
 

El moll Sota muralla també estava format per dos nivells, sent l’inferior el que donava 

continuïtat als diferents molls i en permetia el seu ús. Tot i disposar de dos nivells com el moll 

del Dipòsit, ambdós eren totalment independents entre sí. El nivell superior a la banda mar 

endins, hi havia disposats uns pilots que sustentaven la plataforma. Aquesta estava constituïda 

pel mateix tipus de plaques alveolars de 30 cm de cantell més 5 de la capa de compressió i el 

forjat es recolzava sobre dues bigues en T en cada pòrtic, similars a les utilitzades en el moll 

del Dipòsit. 

 

La plataforma inferior, d’uns 11 m d’ample, estava sustentada per dos pilots, a banda i banda. 

El forjat estava a la cota +1 m i estava constituït també per lloses alveolars pretesades de 30 

cm de cantell més 5 cm de morter de compressió. Tot i funcionar independentment a nivell 

estructural, ambdós forjats es van connectar mitjançant un mur per evita l’accés a la part 

inferior del forjat superior, mur que no tenia cap funció estructural. 

 

Els pilots eren igualment fabricats de formigó executats in-situ amb camisa d’acer perduda de 

0,508 m de diàmetre (veure Figura 7). 
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Figura 7. Secció tipus moll Sota muralla abans del projecte de reparació. 
 

1.2.1 Desperfectes als molls del Dipòsit i Sota muralla 

 
Es poden agrupar els desperfectes patits ens aquests molls en dos grups, els generats per les 

discordances entre projecte i execució de les estructures, sobretot en qüestió del terreny, que 

va significar  l’assentament de diversos pilots, i els danys provocats derivats a l’obertura de la 

nova bocana del Port de Barcelona. 

 

En quant als descensos dels pilots, aquests van estar els danys principals i que més presència 

van tenir sobre l’estructura del moll del Dipòsit. Degut principalment a les mancances dels 

estudis geotècnics previs en les fases de projecte i construcció, es van donar després diversos 

problemes d’assentament als pilots centrals dels pòrtics, fins a 16 cm en els casos més 

desfavorables. En conseqüència l’any 1998 es van haver de realitzar les primeres actuacions 

de reforç dels pilars i fonaments més danyats. 

 

Pel que fa la nova bocana, el nou onatge arribat del sud-sudoest aparegut arran de l’obertura 

està directament relacionat amb els desperfectes a les lloses alveolars i altres elements del 

forjat inferior. Tot i que per al moll del Dipòsit la incidència de l’onatge és molt més indirecta, fet 

pel qual els danys es produïren a un ritme menor, l’exposició al llarg temps a la nova dinàmica 

d’onatge i la generació recurrent de subpressions, van tenir com a resultat la degradació per a 

un gran nombre de llosses del forjat. Un important nombre d’aquestes van perdre gran part de 
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la resistència de disseny, degut en alguns casos, a una pèrdua important de secció i, en 

d’altres, a trencament de les armadures, a més de l’aparició d’importants fissures. 

 

1.2.2 Projectes de reparació als molls del Dipòsit i Sota muralla 

 
La nova estructura de moll consisteix en la realització d’una llosa d’11,00 m d’amplada a base 

de 5 plaques prefabricades nervades de 2,20 m d’amplada, recolzada sobre jàsseres igualment 

prefabricades, separates 7,85 m a eixos en direcció longitudinal en el moll del Dipòsit i 7,95 m 

en el moll Sota Muralla, les quals descansen sobre una parella de pilots de 0,80 m de diàmetre 

fonamentats sobre el fons marí (Figura 8 i Figura 9). 

 

Aquestes obres s’iniciaren el 13 de febrer de 2012 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO, adjudicatària de les obres amb una duració de 

l’obra de 7 mesos, finalitzant-se el 15 de setembre de 2012. 

 

 

Figura 8. Secció tipus moll del Dipòsit després del projecte de reparació. 
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Figura 9. Secció tipus moll Sota muralla després del projecte de reparació. 
 

 

1.3 ESTAT ACTUAL DEL MOLL D’ESPANYA 

 
L’actuació al moll d’Espanya, consistent en la creació d’una nova plataforma i no pas de la 

reparació del moll existent, respon a la remodelació de tot el conjunt de la dàrsena amb la 

voluntat de modernitzar el Port de Barcelona. La nova estructura dóna continuïtat a les 

plataformes del Dipòsit i Sota muralla, permetent el trànsit rodat al llarg de tots els molls que 

conformen la marina. 

 

La nova estructura del moll d’Espanya consisteix en una plataforma de fins 11,00 m d’amplada, 

paral·lela al moll antic, formada per plaques nervades prefabricades de 2,40 m d’amplada, 

recolzades sobre jàsseres igualment prefabricades. Aquestes jàsseres, separades cada 7,54 m 

en el sentit longitudinal de l’estructura, es recolzen sobre una parella de pilots de formigó 

executats in-situ amb camisa metàl·lica perduda i de 0,80 m de diàmetre, fonamentats sobre el 

fons marí fins la cota -36 m.  La cota final de la llosa és +1,40 m, i es disposa una biga de vora 

per al pas de serveis amb una canaleta de 70 x 30 cm i també passos de serveis mitjançant 

tubulars formigonats sobre les jàsseres a executar, que es connectaran amb la biga de serveis, 

coronat finalment per una capa de 5 cm de formigó. 
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Figura 10. Planta geomètrica detall del moll d’Espanya. 
 

 

Figura 11. Secció tipus al moll d’Espanya. 
 

Aquestes obres  s’iniciaren el 07 de gener de 2013 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO, adjudicatària de les obres amb una duració de 

l’obra de 7,5 mesos, finalitzant-se el 27 d’agost de 2013. 

 

 

1.4 ALTRES PROJECTES CONSTRUCTIUS PREVIS DINS L’ÀMBIT DE MARINA PORT 

VELL 

 
Altres actuacions lligades al desenvolupament futur de la dàrsena són l’emplaçament, a 

l'entrada del Palau de Mar, d’una nova recepció de la marina, les oficines d'administració i 

instal·lacions per als capitans i les tripulacions. Un segon edifici dins del mateix complex 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 1: Antecedents i estat actual  13 

albergarà dutxes, lavabos i bugaderia. Ambdós edificis, d’una i dues plantes respectivament, se 

situaran sobre les noves plataformes anomenades “de recepció” i “de serveis”. 

 

També s’han projectat 4 nous pantalans i un corredor de serveis als molls de la Barceloneta i 

Rellotge. 

 

1.4.1 Plataforma de Recepció 

 
La nova estructura de la plataforma de recepció consisteix en una llosa irregular, mitjançant 

jàsseres de fins 11,00 m i plaques prefabricades nervades de 2,20 m d’amplada, recolzada 

sobre jàsseres igualment prefabricades, separates 7,54 m a eixos en direcció perpendicular al 

moll de la Barceloneta,  les quals descansen sobre pilots de 0,80 m de diàmetre fonamentats 

sobre el fons marí, fins la cota -36m. 

 

La cota final de la llosa està entre la +1.50 m i la +2.00 m. 

 

 

Figura 12. Planta geomètrica de la plataforma de Recepció. 
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Figura 13. Secció tipus de la plataforma de Recepció. 
 

Aquestes obres s’iniciaren el 25 d’octubre de 2012 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO, adjudicatària de les obres amb una duració de 

l’obra de 5 mesos, finalitzant-se el 19 de març de 2013. 

 

1.4.2 Plataforma de Serveis 

 
La nova estructura de la plataforma de serveis consisteix en una plataforma a la cota +1,35 

msnm (metres sobre el nivell del mar), sobre la qual es construirà un edifici de 2 plantes (edifici 

de serveis). 

 

La plataforma, adossada al moll de la Barceloneta, presenta una geometria en planta 

pràcticament triangular aixamfranada en el seu extrem oposat al moll actual. La longitud 

màxima segons la perpendicular al moll és de 71,43 m, mentre que en direcció paral·lela al 

mateix té un màxim de 41,70 m, coincidint amb el límit entre amb dues estructures, i un mínim 

de 8,40 m, en el extrem més allunyat. 

La plataforma es basa en un total de 61 pilots de diàmetre 950 mm executats amb mitjans 

marítims. Dels 61 pilots, 32 se situen sota els pilars del futur edifici de serveis i 27 en el 

perímetre de la plataforma. Els pilots sota els pilars assoleixen la cota -39,70 msnm en la seva 

punta, mentre que la resta se situen a la cota de fonamentació a -20.00 msnm. 

Aquestes obres  s’iniciaren el 16 de maig de 2013 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO, adjudicatària de les obres amb una duració de 

l’obra de 5,5 mesos, finalitzant-se el 30 d’octubre de 2013. 
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Figura 14. Planta geomètrica i constructiva de la plataforma de Serveis. 
 

 
1.4.3 Nous pantalans 

 
Les obres consisteixen en la instal·lació de quatre zones de pantalans flotants compreses entre 

el moll del Dipòsit, moll Sota Muralla i moll d’Espanya. 

 

- Els pantalans flotants SM i MD estan formats per 2 flotadors de 14.20 m de llarg per 3.00 m 

d'ample i 1 flotador de 13.20 de llarg i 3.00 d'ample, instal·lats mitjançant braços articulats 

en els extrems o bieles a manera de barra separadora col·locats al llarg del pantalà. Es 

disposaran igualment fingers de 8.00, 9.50 12.00 m de longitud, tots ells flotants. 

- El pantalà flotant A, de 80 m de longitud, està format per 5 flotadors de 15.45 m de llarg per 

4.95 m d'ample i serà ancorat a 5 pilots de 800 mm de diàmetre. A l'extrem final del pantalà 

es disposarà un altre transversal de 30 m longitudinals i 3.00 m d'ample amb 2 peces 

ancorades a 2 pilots de 800 mm de diàmetre. Al pantalà A està previst allotjar embarcacions 

de fins a 15 m d'eslora. Es disposaran igualment fingers de 4.00, 6.00, 9.50 i 12.00 m de 

longitud, tots ells flotants. 

- El pantalà flotant B de 103.30 m de longitud està format per 7 flotadors de 14.65 m de llarg 

per 4.95 m d'ample i s’ancorarà a 7 pilots de 800 mm de diàmetre. A l'extrem final del 

pantalà es disposarà un altre transversal de 40.00 m longitudinals i 3.00 m d'ample amb 2 

peces ancorades a 2 pilots de 800 mm de diàmetre. Al pantalà B està previst allotjar 

embarcacions de fins a 20 m d'eslora. Es disposaran fingers igualment flotants de 9.50, 
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12.00 i 18.00 m de longitud, aquests últims amb un piloti al seu extrem final de 500 mm de 

diàmetre. 

- L’estructura del nou pantalà C consisteix en la creació d’una plataforma de 6 m d’amplada a 

la cota +1,50 msnm en dues alineacions, una perpendicular al moll de la Barceloneta de 

132,75 m de longitud per a l’amarrament d’embarcacions de fins a 30 m d’eslora i l’altre, 

perpendicular a aquesta última de 50 m de longitud i 6 m d’amplada, igual que la resta del 

pantalà, sobre la qual s’ubicarà una benzinera entre d’altres serveis. 

Els pantalans flotants estaran fabricats de formigó armat i farciments de poliestirè expandit 

d'alta densitat. Els fingers flotants seran d'acer galvanitzat. El paviment dels elements que 

constitueix el projecte està constituït per planxes de paviment tecnològic tipus “Ecodeck” i 

l'accés als pantalans serà a través de passarel·les articulades amb barana de protecció de 6,0 

metres de llarg i 1,0 metres d'ample formades per gelosies resistents laterals d’alumini i una 

plataforma que sustenta el paviment. 

 

Aquestes obres s’iniciaren el 19 de març de 2013 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO. Actualment encara està en execució el projecte 

del pantalà C. 

 

1.4.4 Corredor de serveis als molls de la Barceloneta i Rellotge 

 
Les obres a realitzar es situen al llarg del passeig Joan de Borbó, amb traçat longitudinal 

vorejant exteriorment els molls del Rellotge i Barceloneta. Per tal de no interferir en el pas dels 

serveis existents dins de la zona d’obres, serà necessària la realització de cales per a la seva 

localització, seguint la informació donada per l’Autoritat Portuària de Barcelona. 

 

Una vegada col·locades les diferents conduccions de cada un dels serveis es procedirà al 

reblert de la rasa. La zona en contacte amb els conductes, 70cm aproximadament de gruix, es 

reomplirà amb sorra fina, rentada. A sobre d’aquesta i un cop col·locada la cinta de 

senyalització pel servei de Mitja Tensió, es procedirà a reomplir amb material de la pròpia 

excavació, sempre que aquest sigui adequat, amb un gruix de 50cm. La tercera capa de reblert 

la conformarà una subbase granular de 20cm de gruix. Les tres capes de terreny a col·locar 

deuran ser compactades fins al 100% del Proctor Modificat. 

 

Seguint la configuració de la pavimentació existent a la zona d’afectació de la rasa, es preveu 

la reposició del paviment existent. Així es realitzarà una llosa de formigó armat de 30 cm de 

gruix. Per tal de repartir adequadament les càrregues es fa necessari ampliar l’àmbit de la 
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citada llosa en 50 cm a banda i banda de la rasa executada. Sobre la llosa de formigó es 

preveu l’extensió de la capa d’aglomerat asfàltic existent amb un gruix mínim de 5 cm. 

 

Aquestes obres s’iniciaren el 30 de gener de 2014 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

Vell, formada per les empreses OHL i SATO, i es troben actualment en execució. 

 

 

2. ESTAT ACTUAL 

 
A inicis d’aquest any 2014 MPV ha recuperat l’espai que fins ara ocupava la Confraria de 

Pescadors de Barcelona. La concessió arriba fins a 6 m terra endins respecte la vora del moll i 

avarca l’espai d’aigua que queda per davant, traçant una perpendicular imaginaria des de 

l’extrem d’aquest moll fins al moll d’Espanya. 

 

El moll existent és de fet un dic vertical, format per blocs de formigó, coronat per mur 

d’escullera a la cara interna i blocs de pedra en la cara vista, amb diferents punts 

d’amarrament, entre ells 21 norais (7 grans capaços de suportar tirs fins a 100 Tn i 14 petits) 

considerats històrics per l’APB. La cota a la vora del moll és de 2,60 m per sobre el nivell del 

mar. A l’inici del moll existeix un pantalà flotant, amb la seva rampa d’accés. 

 

Pel que fa a les condicions del fons subaquàtic a les proximitats del moll existent es pot 

comptar amb les dades obtingudes en estudis previs d’anteriors projectes. Per exemple, no es 

disposa d’una inspecció de bussos recent ni se’n preveu una en aquest àrea del Port, però es 

té l’experiència viscuda durant la execució del “Projecte de reubicació dels tubs de 

subministrament d’aigua de mar a l’Aquàrium de Barcelona dins de l’àmbit de MPV” el passat 

març de 2013, en què es va trobar una gavarra (inicialment es va pensar que es tractava d’una 

gavarra, finalment es tractà d’un cilindre metàl·lic de grans dimensions), o durant el pilotatge 

per al nou moll d’Espanya, on es va trobar enfonsada una retroexcavadora. 

 

El present projecte preveu, en conseqüència, una partida per a la realització d’un 

reconeixement previ, consistent a clavar la camisa metàl·lica del pilot, i retirar-la tot seguit, 

repetint l’operació en tots els punts on aniran els pilots. S’aprofita la mateixa maquinària amb la 

que s’acabaran construint els pilots i donat que es tracta d’una operació senzilla, és la manera 

més ràpida d’assegurar que tots els pilots és podran clavar sense imprevistos. 

 

Sí que es coneix la ubicació dels tubs de subministrament d’aigua de l’Aquàrium i, sobre el 

moll, la zona de pas de serveis. 
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3. NECESSITATS A SATISFER I OBRES A EXECUTAR 

 
El projecte d’infraestructura marítima del moll de Pescadors al Port Vell de Barcelona defineix 

les obres necessàries per tal de poder executar la remodelació del moll existent. Aquests 

treballs es descriuen seguint les directrius de Marina Port Vell dins del marc de la reforma 

general que inclou l’ampliació de la seva superfície per poder acollir iots de gran eslora amb 

garanties. 

 

El projecte preveu la creació d’una nova estructura consistent en una plataforma adossada al 

moll existent. La cimentació, de tipus profunda, consistirà en pilots fabricats in situ amb camisa 

metàl·lica. Sobre aquests es col·locaran uns capitells metàl·lics arribant la seva cota superior 

als +1 msnm, i a on es recolzaran les jàsseres prefabricades de 0,70 m de cantell i llums que 

oscil·len al voltant dels 5 m. La plataforma es construirà amb una llosa formigonada in situ de 

0,40 m recolzada sobre les jàsseres, i acabada amb un forjat lleuger fins arribar a la cota del 

moll existent, la + 2,75 msnm. En tot el perímetre del costat mar les jàsseres comptaran amb un 

muret de 0,65 m i de 1,20 m d’ample, reforçat per suportar el tir dels vaixells que amarraran per 

popa als norais fixats sobre aquest muret. Alhora, entre la cara interior del muret i el forjat 

lleuger es reserva un espai de 60 x 70 cm per on es podran fer arribar els serveis fins a 

qualsevol punt del perímetre. 

 

La connexió entre la nova plataforma i el moll existent es durà a terme mitjançant l’encastament 

de jàsseres, arriostrades per mitjà d’una biga correguda. Per darrera d’aquesta biga 

d’arriostrament, s’executarà una nova rasa de serveis en la que es donarà continuïtat a les 

conduccions actualment en execució al corredor de serveis del moll del Rellotge. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
S’han realitzat diverses fotografies al llarg de tota la zona d’estudi del projecte “d’infraestructura 

marítima del moll de Pescadors al Port Vell de Barcelona”, per tal de poder plasmar l’estat 

actual del moll. 

 

Un recull de totes aquestes fotografies es disposen en el present annex, numerades segons la 

correlació respecte al plànol d’ubicació. D’aquesta manera, es coneix de manera exacta quin és 

l’estat en les zones marcades. 

 

Totes les fotografies d’estat actual incloses en aquest annex han estat preses per l’autor del 

projecte. 

 

 
2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
A continuació es reprodueix un reportatge fotogràfic de les diverses zones dins l’àmbit de la 

Marina. 

 

Es divideix en dues parts, la primera part (A) mostra fotografies corresponents a les actuacions 

anteriors dutes a terme, i la segona (B) conté fotografies de la zona objecte del present 

projecte, tot indicant sobre un plànol la ubicació de les mateixes. 
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A.1.1 Aspecte general de la dàrsena abans de les obres 

 

 

 

 

A.1.2 Recreació virtual de l’aspecte final de la dàrsena 

 

 

A.2.1 Solució per rehabilitar el moll de la Barceloneta: Nova plataforma independent per sobre de l’antiga 

 

 

A.2.2 Molls del Rellotge i Barceloneta en fase d’execució 



Annex 2: Reportatge fotogràfic 

Projecte d’infraestructura marítima del moll de Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

 

A.3.1 Moll del Dipòsit abans de les obres 

 

 

A.3.2 Moll del Dipòsit després de les obres 

 

 

 

A.4.1 Moll Sota muralla abans de les obres 

 

 

A.4.2 Moll Sota muralla després de les obres 
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A.5.1 Moll d’Espanya abans de les obres 

 

 

A.5.2 Moll d’Espanya després de les obres 

 

A.5.3 Vaixell amarrat a l’antic Moll d’Espanya 

 

 

A.5.4 Vaixell amarrat al nou Moll d’Espanya 
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A.6 Construcció del nou pantalà C 

 

 

A.7 Plataforma de Recepció 

 

A.8 Plataforma de Serveis 

 

 

A.9 Norai “històric” 
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B. Planta situació localització imatges 

 

 

B.1 Vista de la Torre del Rellotge des de el moll d’Espanya 

 

B.2 Cantonada molls Rellotge-Pescadors, vist des de l’edifici d’oficines de Marina Port Vell 

 

 

B.3 Cantonada molls Rellotge-Pescadors, vist des de el moll de Pescadors 
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B.4 Vista a l’inici del moll, mirant cap a la Torre del Rellotge 

 

 

B.5 Pantalà flotant amb rampa d’accés a l’inici del moll 

 

B.6 Vista al final del moll, mirant cap a l’edifici d’oficines de Marina Port Vell 
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B.7 Cara sud de l’edifici de MPV (zona d’inici de la nova plataforma) 

 

B.8 Plataforma antiga al costat sud de l’edifici i rampa final per salvar la diferencia de cotes 

 

 

B.9 Tubs d’abastament d’aigua de mar per l’Aquàrium, al seu pas pel creuament dels molls Rellotge-Pescadors 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present annex té com a objectiu plantejar les diferents alternatives que s’han tingut en 

compte per a dur a terme l’execució d’aquest projecte d’ampliació del moll de Pescadors, 

contemplant criteris com el cost econòmic, impacte mediambiental o el resultat i rendiment de 

cadascuna d’elles, i escollint al final la que es considera la alternativa òptima per satisfer les 

necessitats que exigeix el projecte. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES 

 
Es proposen dues solucions d’ampliació del moll de Pescadors que, mantenint la cota del moll 

existent, garanteixen una resposta estructural que asseguri un funcionament òptim i seguretat 

en l’ús, a més a més d’esser unes solucions que mantinguin en servei l’estructura en la seva 

totalitat i a llarg termini. 

 

Els trets comuns a les solucions proposades són: 

 
- Adequació a les directrius de Marina Port Vell, dins del marc de la reforma general que 

inclou l’ampliació de la superfície per poder acollir iots de gran eslora amb garanties. 

- Nombre i tipologia dels vaixells que poden amarrar al nou moll, amb espai per maniobres 
1,20 vegades l’eslora (fixat per APB). Es tracta de 8 vaixells, de les mides en metres 
següents: 
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- El moll mantindrà la cota del moll existent a +2,75 m, amb el cap dels pilots a +0,50 
msnm (metres sobre el nivell del mar). 

- Igual definició en planta i dimensions del nou moll. 

- Mateixa tipologia dels elements estructurals: pilons, capitells, jàsseres prefabricades, 
forjat, etc. 

- Mètode constructiu: procediments, unions rígides entre pilot i jàssera, maquinaria a 
emprar, etc. 

- Idèntica solució pel pas dels serveis, i mateixos serveis afectats. 
 

Es descriuen i detallen a continuació les diferents alternatives considerades. 

 

 
2.1 ALTERNATIVA 1: NOVA ESTRUCTURA TOTALMENT INDEPENDENT DEL MOLL 

EXISTENT 

 
Actuació: Creació d’una nova plataforma en forma de “dents de serra”, propera al moll existent, 

consistent en un forjat de 1,05 m de cantell (0,40 m de llosa inferior + 0,65 m de forjat alleugerit 

amb blocs cúbics de polipropilè reciclat de 55 cm de costat) que es recolza sobre el conjunt de 

jàsseres prefabricades. Aquestes jàsseres tenen secció rectangular de dimensions 1,10 x 0,70 

m i de longituds sempre menors als 9 m, generalment de l’ordre dels 5 m de llargària. En tot el 

perímetre, per sobre les jàsseres de vora i la llosa  inferior, en comptes del forjat alleugerit es 

disposa un muret de dimensions 1,20 d’ample i 0,65 m d’alçada. El conjunt de jàsseres es 

recolza alhora sobre capitells de 50 cm de gruix, executats sobre els caps dels pilots de formigó 

armat fabricats in-situ amb camisa metàl·lica perduda, de 0,95 m de diàmetre, tractant-se en 

total de 90 pilots. 

 

Per raons constructives la distància mínima entre els pilots i el moll existent ha de ser de 2,5 m, 

ja que acostar-se més podria significar l’aparició de perelictes (“pecios”) o escullera, 

complicant-se l’operació de pilotatge. En conseqüència els extrems interiors de la plataforma es 

construeixen en voladiu, separats del moll existent, i són els pilots els que han de suportar tot el 

tir al qual els vaixells sotmeten les jàsseres perimetrals. 

 

Cal disposar de punts de nexe entre la nova plataforma i el moll existent en aquelles zones 

destinades al pas dels serveis, i un sistema d’arriostrament amb barres o perfils metàl·lics, que 

evitin desplaçaments verticals o laterals de la plataforma, alhora que permetin la construcció de 

la plataforma. 

 

Pel que fa als serveis, sobre el moll existent s’executa una rasa de serveis de 1,45 m de 
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profunditat i 3,42 m d’ample amb arquetes de control cada 20 m, que discorre a 1,5 m respecte 

la vora del moll existent. 

 

Els acabats els conformen la col·locació dels norai sobre el muret de les jàsseres perimetrals, 

el pas dels serveis al llarg del perímetre de la plataforma, la pavimentació, sobre el moll 

existent i fins la zona d’entrada al recinte de MPV (entre l’edifici d’oficines i el restaurant), 

mitjançant una capa de 5 cm d’aglomerat D12 amb fibres encarregada de regularitzar, i la 

col·locació d’una tanca a 6 m respecte la vora del moll existent, per delimitar el recinte, que 

tindrà, a més a més de fonamentació tipus sabata correguda, una barrera a l’extrem nord i una 

porta de 3 m d’ample a l’extrem sud, per donar sortida a camions que entrin al recinte (per 

exemple, un camió de bombers). 

 

Avantatges: 

- Augment significatiu de la superfície útil de moll. 

- Impacte mínim sobre l’estructura existent, incloent-hi els norai històrics del Port. 

 

Inconvenients: 

- Discontinuïtat entre paviment del moll existent i el de la plataforma, que queda separada 

una certa distància. 

- Solució difícil de dur a terme en fase d’execució, degut als elements en voladiu. 

- Gran nombre de pilots a emprar, més propers entre si, per tal de suportar el tir dels 

vaixells. 

 

 
2.2 ALTERNATIVA 2: NOVA ESTRUCTURA RECOLZADA SOBRE MOLL EXISTENT 

 
Actuació: Creació d’una nova plataforma en forma de “dents de serra”, adossada al moll 

existent, d’idèntica configuració a la Alternativa 1 pel que fa al forjat, tipus de jàsseres i pilots. 

 

La diferencia fonamental es dóna en el recolzament de les jàsseres sobre el moll existent, 

quedant aquestes encastades per un extrem i, per l’altre, recolzades sobre el capitell del pilot 

que es troba a una distància major, d’uns 10 m. La resta de jàsseres seran més curtes, entre 5 i 

8 m, ja que es recolzen sobre pilots més propers entre si. En l’extrem de les jàsseres 

recolzades sobre el moll s’executa una biga correguda que lliga totes les jàsseres, millorant la 

resposta estructural. S’actua sobre tot el moll existent, retirant els blocs de pedra i norai 

pertinents, havent de foradar de l’ordre de 1,80 m en els punts de recolzament, i disposant una 
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capa de formigó de neteja. L’espai que resta per sobre de la jàssera i la biga de lligat fins la 

cota +2,82 m s’omple mitjançant formigó en massa, que aporta pes i dóna efecte 

d’encastament. 

 

Tota la vora del moll existent queda regularitzada mitjançant un recrescut de 5 cm. La rasa de 

serveis, executada en aquesta cas a continuació de la biga riostra, el paviment amb aglomerat i 

la resta d’acabats són idèntics a l’Alternativa 1. 

 

Avantatges: 

- Augment significatiu de la superfície útil de moll. 

- Facilitat constructiva i menor nombre de pilots. 

- Treball solidari amb el moll existent i continuïtat entre les estructures nova i antiga. 

 

Inconvenients: 

- Actuacions sobre l’estructura existent, incloent-hi els norai històrics del Port. 

- Major volum de residus generats, per demolició del moll existent en els diversos punts de 

recolzament. 

 

 

2.3 ALTERNATIVA 0: NO CONSTRUCCIÓ DE NOVA PLATAFORMA 

 
Aquest estudi d’alternatives contempla també la opció de no actuar tot aprofitant el moll 

existent. La nova plataforma requereix una inversió elevada i un cert temps per a l’execució de 

les obres però en aquest cas només caldria adaptar els accessos i fer arribar els serveis. 

L’estructura actual del moll, un dic vertical d’uns 150 m de llargària, amb 7 norais existents 

capaços de suportar tirs fins a 100 Tn podria arribar a allotjar un vaixell de 120 m o entre 2 o 3 

vaixells de dimensions entre 50 i 70 m. 

 

Avantatges: 

- Es respecta l’estructura existent, incloent-hi els norai històrics del Port. 

- Inversió mínima i entrega gairebé immediata de l’obra. 
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Inconvenients: 

- No es creen més de 2 o 3 noves places, desaprofitant molta superfície d’aigua. 

- Al no augmentar la superfície útil de moll s’impedeix la creació de places d’aparcament i 

la col·locació de panyols o altres elements ornamentals com jardineres. 

 

 

3. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 
Un cop descrites detalladament les alternatives possibles a executar, s’han d’estudiar i valorar 

en funció de diferents paràmetres, per tal de poder determinar quina d’elles suposa la solució 

òptima. 

 

 
3.1 CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN LA VALORACIÓ 

 
La valoració de les diferents alternatives a considerar en el projecte s’ha realitzat en funció dels 

següents paràmetres: 

 
- Cost econòmic 

- Impacte ambiental 

- Viabilitat tècnica 

- Satisfacció de les necessitats 

- Pes dels avantatges sobre els inconvenients 

 

 
3.2 SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

 
S’han puntuat cadascun dels criteris indicats en l’apartat anterior per a cadascuna de les 

alternatives descrites, amb valors compresos entre 0 i 3, segons la següent consideració: 

Satisfacció de les alternatives per a cada criteri 

0 Insatisfactori 

1 Poc satisfactori 

2 Satisfactori 

3 Molt satisfactori 
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Sumant la puntuació de tots els criteris, es determina la puntuació total que obté cada 

alternativa. La alternativa que més puntuació final obté, és la que s’ha considerat més 

adequada. 

 
 
3.3 TAULA DE VALORACIÓ D’ALTERNATIVES 

 

CRITERI ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost econòmic 3 1 2 

Impacte ambiental 3 3 1 

Viabilitat tècnica 3 1 3 

Satisfacció de les 
necessitats 

0 3 3 

Pes avantatges sobre 
inconvenients 

0 2 3 

TOTAL 9 10 12 

 

 

4. ALTERNATIVA ADOPTADA 

 
Un cop feta la valoració de cada una de les alternatives proposades s’observa que la solució 

més adequada és la alternativa 2. 

 

Les raons que més pes han tingut a l’hora de fer la valoració subjectiva de cada alternativa, han 

estat la relació entre el cost econòmic de la obra i la satisfacció de les necessitats que es 

requereixen, i la viabilitat tècnica en termes de procediment constructiu. 

 

A continuació es procedirà a la descripció de la solució plantejada i de les seves principals 

característiques, on s’ha buscat una solució que permeti donar una solució el més efectiva 

possible i econòmica, donant resposta alhora, a les necessitats del port. 
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4.1 DESCRIPCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
L’objectiu primordial en la solució al moll de Pescadors consisteix en aprofitar la tipologia 

estructural del moll, que consta d’una nova plataforma adossada a l’estructura existent. Així 

doncs, es preveu la disposició de nous pilots que sustentaran aquesta nova estructura, elevant 

la cota respecte el nivell del mar situant-la a la cota +2,75 m. 

 

Aquesta solució està inspirada en els treballs realitzats anteriorment a la plataforma de Serveis 

i la resta de molls ja executats segons l’annex d’antecedents, amb resultats satisfactoris. 

Bàsicament, els pilots esmentats sustentaran unes jàsseres, que seran les encarregades, 

mitjançant encofrat perdut col·laborant recolzat de banda a banda (entre jàssera i jàssera), de 

sustentar el forjat de formigó armat in-situ. 

 

Per decisió de MPV el cap dels pilots ha d’estar a no més de 0,80 msnm, fet que condiciona les 

dimensions d’un cantell força gran, de 1,75 m. Donada aquesta situació s’opta per construir, 

per sobre la llosa de formigó armat de 40 cm esmentada, un forjat lleuger de formigó armat i 

blocs cúbics de poliestirè expandit de 55 cm de costat i amb separació entre cara i cara de 20 

cm, amb 10 cm per sobre de capa de compressió. Al fer passar esperes d’armat entre les 

jàsseres, la llosa i el forjat, es considera la llosa un únic element de cantell 1,05 m sobre 

jàsseres de 0,70 m. El conjunt jàssera-llosa, al trobar-se sobre capitells de 50 cm i 50 cm més 

de cap de pilot per sobre el nivell del mar, s’eleva 1 m respecte la làmina d’aigua. Per respectar 

el criteri estètic dels 0,80 msnm, s’emprarà un element prefabricat a col·locar sobre la cara 

externa, com a parament vertical entre la cota +2,75 m i la +0,5 m. 

 

Un altre avantatge d’utilitzar jàsseres d’aquestes dimensions es el de poder assolir llums de 

l’ordre de 10 m en les jàsseres recolzades sobre el moll existent, fet que permet separar la 

primera filera de pilots respecte del moll, reduint el nombre total de pilots i les probabilitats de 

trobar escullera o perelictes. Les jàsseres disposen en els seus extrems d’esperes de connexió 

que, entrelligades amb les esperes dels pilots de diàmetre 0,95 m, sobre els quals es recolzen, 

i les de la següent jàssera, formen una unió rígida un cop formigonat. Es tracta doncs d’una 

estructura hiperestàtica. 

 

En la banda més propera al moll existent, la unió de les jàsseres es realitza mitjançant un 

encastament de 1 m dintre el moll existent. Aquest encastament es realitza demolint part del 

cantell del moll existent, retirant els blocs de pedra i norais necessaris. Un cop foradat s’empra 

una capa de 2 cm de formigó de neteja, sobre la que recolzar la jàssera, per sobre la qual es 
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reomple el forat amb formigó en massa. 

 

Quan la jàssera a recolzar és del tipus perimetral, que permet el pas dels serveis, s’aprofita per 

fer la connexió amb la rasa de serveis. Com que es disposa dels serveis en qualsevol punt del 

perímetre, això permetrà col·locar les torretes de serveis allà on més convingui. 

 

En total 30 jàsseres s’encasten al llarg del moll actual, de les quals 22 són del tipus interiors i 8 

corresponen a les jàsseres perimetrals a través de les quals es disposa el pas de serveis. 

 

La rasa de serveis és similar a la que s’està actualment construint als molls de la Barceloneta i 

Rellotge (es tracta, de fet, de la prolongació d’aquesta fins al moll de Pescadors). La solera 

estarà a 1,45 m sota terra, a 1,15 m per sobre el nivell freàtic, l’ample de la rasa és de 3,42 m i 

estarà situada just a continuació de biga riostra sobre el moll existent. Es col·locaran 8 arquetes 

de control, situades cada 20 m. 

 

Sobre el moll actual, un cop realitzada la rasa, disposats els serveis, i omplert amb reblert de 

terra, es crearà una capa d’aglomerat D12 amb fibres, de 5 cm de gruix, que proporcioni capa 

de rodament. Sobre la vora del moll existent, per tal d’uniformitzar i absorbir les irregularitats 

que pugui presentar el moll antic, es disposarà una capa final de 7 cm de formigó, assolint la 

cota +2,82 m. 

 

Per tant, es dotarà a la plataforma d’una certa inclinació en direcció a l’exterior, 0,55%, per a 

l’evacuació de l’aigua. El tancament de les canaletes de serveis de les plataformes, que 

discorren al llarg de tot el perímetre exterior i que les formen l’espai que queda entre llosa, 

forjat lleuger i les cares interiors de les jàsseres de vora, es realitza mitjançant plaques 

quadrades de composite de costat 70 cm, segellades amb silicona per evitar l’entrada d’aigua 

de pluja. En cap cas l’aigua que es pugui filtrar quedarà retinguda a la canaleta, ja que podrà 

evacuar a les zones als extrems de les jàsseres, mitjançant un tub de recollida de pluvials 

disposat a l’efecte. 

 

També s’aplicarà la capa de 5 cm d’aglomerat amb fibres a la zona d’encreuament dels molls 

Rellotge amb Pescadors, a nivell de superfície, a l’espai que hi ha des de l’entrada actual al 

moll de Pescadors, l’entrada per cotxes i persones on es troba el lloc de vigilància, i la façana 

del restaurant. Abans d’aplicar el conglomerat caldrà realitzar un fresat superficial, assegurant 

l’apropiada rugositat del paviment actual i una millor adherència. 

 

Finalment, a 6 m respecte la vora del moll existent, on es troba el límit de la concessió de MPV, 

es col·locarà una tanca semblant a la que es pot trobar als molls de la Barceloneta i Rellotge, 
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que ha de disposar de la seva pròpia fonamentació tipus sabata correguda. En aquest cas, la 

tanca tindrà a l’extrem sud una porta de 3 m d’amplada, contemplant d’aquesta manera la 

possibilitat que, en cas d’incendi, els camions de bombers puguin accedir i sortir del recinte 

sense necessitat de maniobres. 

 

 

5. PLÀNOL D’ALTERNATIVES 

 
S’inclouen a continuació els corresponents plànols que representen les alternatives 

considerades, en els quals s’hi defineix la geometria en planta de la nova estructura. 







 

ANNEX 4 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’estudi geotècnic ha estat realitzat per l’empresa GEOS GEOTÈCNIA, a partir de 5 sondejos 

amb extracció de testimoni continu, fins a profunditats compreses entre 25 i 32 m respecte el 

fons marí, executats mitjançant pontona. També es realitzava, a mesura que s’avançava en la 

perforació, assajos de penetració estàndard (SPT). 

 

 

 

Figura 1. Pontona emprada per a l’execució dels sondejos. A la imatge inferior, posició del 
sondeig S1, al costat nord de l’edifici d’oficines de Marina Port Vell. 
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Sobre les mostres de terreny obtingudes es van realitzar posteriorment, un cop a laboratori, 

diversos assajos de classificació i de resistència i deformació. A parir dels primers s’identifiquen 

les diferents capes de sòl. Els segons determinen els paràmetres resistents que defineixen el 

comportament mecànic del sòl sota l’acció de càrregues. 

 

Figura 2. Obtenció de testimonis, amb mostres alterades e inalterades. 

 

Els resultats mostren una configuració que, en general, és del tipus: 

 
- Fangs negres: 0,8 a 5 m, N = 1 

- Sorres fines a mitjanes: 3,70 a 6,20 m, N = 8 

- Sorres mitjanes a denses: 15,95 a 19,60 m, N = 21 

- Argiles toves: 1,95 a 3 m, N = 3 

- Sorres amb graves denses:  2,40 a 6,70 m, N = 34 

 

Els valors de N corresponen al nombre de cops necessaris, de mitjana, per produir una 

penetració de 30 cm de la cullera estàndard, segons valors normalitzats per als assajos SPT. 

 

En totes les feines, tant de perforació com als assajos i en especial en la redacció de les 

conclusions i recomanacions s’han seguit les prescripcions indicades a la norma “ROM 0.5-05. 

Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias”, edició de novembre de 

2005, Ports de l’Estat, Ministeri de Foment. 
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2. ESTUDI GEOTÈCNIC DE GEOS GEOTÈCNIA 

 

A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic presentat per GEOS GEOTECNIA de data 29 de 

març de 2014. 
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1. Introducción 
 
En este informe se recopilan los datos y se presentan nuestras conclusiones y 
recomendaciones relativas al estudio geotécnico realizado en la dársena de Marina 
Port Vell, Puerto de Barcelona, para el proyecto de construcción y remodelación del 
Muelle de Pescadores. 
 
Los trabajos de campo se han efectuado entre los días 11 de febrero de 2014 y 4 de 
marzo de 2014, y han tenido por objeto conocer la naturaleza y características 
geotécnicas del terreno para determinar el tipo y condiciones de cimentación más 
convenientes, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación realizada. 
 
Para la ejecución de los sondeos se ha utilizado una pontona con patas accionadas 
hidráulicamente. La máquina de sondeos utilizada es de la marca ROLATEC modelo 
RL-400, instalada sobre un camión IVECO ML180. 
 
Conviene destacar que en el proyecto ya se ha decidido que las cimentaciones han de 
ser por pilotaje, de tal manera que el número, distribución y orden de ejecución de los 
sondeos ha sido determinado por la empresa constructora OHL-SATO. Mientras que la 
longitud final de los sondeos y las pruebas in situ que se han realizado han venido 
condicionadas por la naturaleza geológica del subsuelo. Los ensayos de laboratorio 
programados han sido igualmente dirigidos a la obtención de los parámetros 
necesarios para  el cálculo del pilote. 
 
En todos los trabajos, tanto de perforación como de ensayos de laboratorio y 
particularmente en el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones se han 
seguido las prescripciones de la norma “ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas 
para obras marítimas y portuarias”, edición de noviembre 2005, Puertos del Estado, 
Ministerio de Fomento. 
 
En los apartados que siguen a continuación se describe la investigación realizada, las 
características del terreno y el análisis de resultados de los ensayos de laboratorio, 
dándose finalmente nuestras conclusiones y recomendaciones. 
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2 Investigación realizada 
 
Para conocer la naturaleza y características geotécnicas del terreno se han realizado 
cinco sondeos mecánicos a rotación, con extracción de testigo continuo, hasta 
profundidades comprendidas entre 35,10 y 39,60 metros contados desde la superficie 
del mar. 
 
En los sondeos se han tomado muestras alteradas e inalteradas a distintas 
profundidades, y se han efectuado, a medida que se avanzaba en la perforación, 
ensayos de penetración Standard (S.P.T.), a diferentes niveles, en el interior de los 
mismos. Asimismo se tomaron muestras inalteradas con tomamuestras de pared 
interior de PVC, y de los testigos obtenidos en materiales cohesivos se procedió a 
tomar muestras de tipo parafinadas. 
 
Las muestras extraídas en los sondeos han sido sometidas a una serie de ensayos en 
el laboratorio con el objeto de determinar los parámetros geotécnicos de las distintas 
capas de suelo reconocidas. Un resumen de los resultados obtenidos se presenta en el 
cuadro general de ensayos de laboratorio, anejo O-143/10 (pág 1-3). 
 
 
2.1 Sondeos mecánicos 
 
La situación de los sondeos realizados se indica en el plano de situación de trabajos de 
campo O-143/1. 
 
A la vista del testigo continuo obtenido en los sondeos se han realizado los 
correspondientes cortes litológicos, en los que se indican las distintas capas 
atravesadas y descripción de las mismas, ensayos Standard, nivel de toma de 
muestras y otros datos complementarios. Los cortes litológicos de los sondeos figuran 
en los gráficos O-143/2-6. 
 
Los sondeos realizados, profundidad y calado de cada uno de ellos se indican en el 
siguiente cuadro. 
 

Sondeo nº 
Profundidad 

respecto nivel 
del mar (m) 

Calado 
(m) 

Tramo desde 
el fondo del 

mar (m) 
S-1 36,60 8,00 28,60 

S-2 39,60 9,50 30,10 

S-3 35,10 10,50 24,60 

S-4 38,40 6,30 32,10 

S-5 38,10 6,50 31,60 

Tabla 1. Sondeos realizados, profundidad y calado. 
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El resultado del ensayo de penetración Standard (S.P.T.) es el número de golpes 
necesarios para producir una penetración de 30 centímetros de la cuchara Standard 
por medio de una maza de peso y altura de caída determinados. Las dimensiones y 
características de la cuchara Standard se indican en un anejo al final de esta memoria. 
 
Se han realizado en total 44 ensayos de penetración Standard, cuyos resultados se 
presentan en los cortes litológicos de los sondeos, que figuran en los gráficos  
O-143/2-6. Los golpeos obtenidos en los diferentes ensayos se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

Golpeo Sondeo 
(nº) 

Profundidad 
(m) 15 cm 15 cm 15 cm 

N 

10,70-11,15 3 6 7 13 
13,70-14,15 2 3 4 7 
16,70-17,15 2 5 7 12 
19,70-20,15 5 7 10 17 
23,30-23,75 5 8 12 20 
26,30-26,75 5 9 15 24 
29,30-29,75 12 20 25 45 
31,60-32,05 0 0 3 3 

S-1 

36,00-36,45 7 20 29 49 
12,00-12,45 5 9 11 20 
15,00-15,45 6 7 10 17 
18,00-18,45 7 10 13 23 
21,00-21,45 6 9 14 23 
24,00-24,45 10 11 13 24 
27,00-27,45 6 8 13 21 
30,00-30,45 4 5 13 18 
33,00-33,45 15 14 6 20 
36,00-36,45 14 17 19 36 

S-2 

39,00-39,45 15 25 24 49 
13,50-13,95 0 1 1 2 
16,50-16,95 4 12 19 31 
19,50-19,95 3 3 8 11 
22,50-22,95 4 4 5 9 
25,50-25,95 5 12 17 29 
28,50-28,95 6 9 10 19 

S-3 

34,50-34,95 15 25 24 49 
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Golpeo Sondeo 
(nº) 

Profundidad 
(m) 15 cm 15 cm 15 cm 

N 

10,80-11,25 5 9 12 21 
13,80-14,25 4 1 6 7 
16,80-17,25 2 11 10 21 
19,80-20,25 4 8 10 18 
22,80-23,25 5 9 14 23 
25,80-26,25 5 6 12 18 
28,80-29,25 3 7 13 20 
31,80-32,25 1 2 1 3 

S-4 

37,80-38,25 6 8 4 12 
10,50-10,95 0 0 1 1 
13,50-13,95 3 8 12 20 
16,50-16,95 5 9 12 21 
19,50-19,95 6 10 15 25 
22,50-22,95 7 5 11 16 
25,50-25,95 0 4 6 10 
28,50-28,95 6 7 12 19 
34,50-34,95 12 12 17 29 

S-5 

37,50-37,95 12 16 18 34 
Tabla 2. Valores de los ensayos SPT realizados 
 
La corrección por baja permeabilidad de los materiales granulares ensayados no ha 
sido necesaria por cuanto en la mayoría de casos de arenas éstas son de grano medio, 
y cuando se trata de arenas finas o limosas los golpeos son inferiores a 15. 
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2.2 Análisis de ensayos de laboratorio 
 
Con las muestras alteradas e inalteradas obtenidas en los sondeos se han realizado, 
en el laboratorio, ensayos de clasificación y ensayos de resistencia y deformación. Los 
primeros han tenido como finalidad principal la identificación de las capas de suelos, y 
los segundos la determinación de los parámetros geotécnicos que definen el 
comportamiento mecánico del suelo bajo la acción de las cargas.  
 
Atendiendo al carácter granular del subsuelo, presente en gran medida en las zonas 
que han de aportar la resistencia necesaria para el apoyo de los pilotes, sobre todo en 
lo que respecta a la contribución por resistencia de fuste, se ha procedido a realizar 
ensayos de corte directo en laboratorio sobre muestras de arena compactadas. 

 
En el cuadro O-143/10 (pág. 2-4) se presenta un resumen de los resultados obtenidos 
en cada uno de los ensayos realizados. 
 
 
2.2.1 Ensayos de clasificación 
 
Los análisis granulométricos se han realizado mediante tamizado. Las curvas 
granulométricas de cada una de las muestras ensayadas se han dibujado en los 
gráficos del anejo O-143/10 (págs. 6-29). 
 
En el cuadro general de ensayos de laboratorio, que se presenta en el anejo O-143/10 
(págs. 2-4), se indica la clasificación de cada una de las muestras analizadas de 
acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (U.S.C.S.).  
 
Los valores de los límites de Atterberg obtenidos en las distintas muestras analizadas y 
sus gráficos de cálculo figuran en el anejo O-143/10 (págs. 30-35). 
 
 
2.2.2 Parámetros característicos 

 
Se han considerado como parámetros característicos, además de los porcentajes de 
gravas (> 2 mm), arenas y finos (pasa por el tamiz T-0.080 UNE), el D50 o diámetro 
promedio que nos indica el tamaño de partícula que divide a la muestra en dos 
porciones iguales. Se incluyen también la clasificación U.S.C.S. (Casagrande 
Modificada) de todas las muestras analizadas y el D10, de aplicación para el cálculo del 
coeficiente de permeabilidad de los suelos granulares finos. 
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Sondeo 
nº 

Profundidad 
(m) Nº Lab U.S.C.S Gravas

(%) 
Arenas 

(%) 
Finos 

(%) 
D10 

(mm) 
D50 

(mm) 

13,70-14,30 m-1 SM 1,3 81,2 17,5 <0,080 0,11 

19,70-20,30 m-2 SM 0,3 82,0 17,7 <0,080 0,12 

26,30-26,90 m-3 SM 0,1 83,3 16,6 <0,080 0,15 

32,20-32,60 m-4 CL 2,2 14,4 83,4 <0,080 <0,080

S-1 

36,00-36,60 m-5 SM 29,6 56,9 13,5 <0,080 0,21 

12,00-12,60 m-6 SM 0,3 77,7 22,0 <0,080 0,14 

24,00-24,60 m-7 SM 0,6 81,2 18,2 <0,080 0,18 

30,00-30,60 m-8 SM 0 79,6 20,4 <0,080 0,11 
S-2 

39,00-39,60 m-9 SW-SM 39,2 49,7 11,1 <0,080 1,20 

16,50-17,10 m-12 SM 4,8 82,7 12,5 <0,080 0,21 

19,50-20,10 m-13 SM 1,4 83,3 15,3 <0,080 0,15 

25,50-26,10 m-14 SM 0,3 87,0 12,7 <0,080 0,18 

31,50-32,10 m-15 CL 4,4 14,5 81,1 <0,080 <0,080

S-3 

34,50-35,10 m-16 SW-SM 36,6 54,8 8,6 0,10 0,90 

10,80-11,40 m-17 SP-SM 0,8 90,0 9,2 0,080 0,25 

16,80-17,40 m-18 SP-SM 28,9 21,8 8,4 <0,080 0,41 

19,80-20,40 m-19 SM 0,6 83,2 16,2 <0,080 0,13 

22,80-23,40 m-24 SM 0,9 82,2 16,9 <0,080 0,20 

25,80-26,40 m-20 SP-SM 0,3 88,3 11,4 <0,080 0,21 

S-4 

33,60-33,90 m-21 CL 0,1 26,9 73,0 <0,080 <0,080

 13,50-14,10 m-22 SM 0,1 81,6 18,3 <0,080 0,12 

S-5 19,50-20,10 m-10 SM 0,3 79,5 20,2 <0,080 0,15 

 28,50-29,10 m-23 SM 0,2 85,3 14,5 <0,080 0,13 

 31,50-32,10 m-11 SC 26,9 31,0 42,1 <0,080 0,21 

Tabla 3. Parámetros característicos de las muestras analizadas 
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2.2.3 Índices de consistencia 
 
De la comparación entre la humedad del suelo en su estado natural con las 
humedades correspondientes a los límites líquido y plástico, se obtiene el índice de 
consistencia, mediante la expresión 

p

L
c I

W
I

ω−
=  

 Donde: 
 
  Ic = Índice de consistencia 
  WL = Límite líquido (%) 
  w = humedad natural (%) 
  Ip = Índice de plasticidad (%) 
 
La correspondencia entre el índice de consistencia y la consistencia, según Atterberg, 
es: 
 

Ic Consistencia 

< 0 Líquida 

0,00-0,25 Semilíquida 

0,25-0,50 Plástica muy blanda 

0,50-0,75 Plástica blanda 

0,75-1,00 Plástica dura 

> 1,00 Sólida 

Tabla 4. Índices de consistencia según Atterberg 
 
En la tabla siguiente se indica el índice de consistencia y la consistencia según la 
clasificación de Atterberg de las muestras plásticas analizadas. 
 

Sondeo 
nº 

Profundidad 
(m) Nº Lab U.S.C.S IC Consistencia según 

Atterberg 
S-1 32,20-32,60 m-4 CL 0,92 Plástica dura 

S-3 31,50-32,10 m-15 CL 0,44 Plástica muy blanda 

S-5 31,50-32,10 m-11 SC 0,62 Plástica blanda 

Tabla 5. Índices de consistencia de las muestras plásticas ensayadas en laboratorio 
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2.2.4. Ensayos de resistencia y deformación 
 
2.2.4.1. Ensayos de corte directo 
 
Sobre 18 de las muestras representativas obtenidas en los sondeos realizados, se 
realizaron ensayos de corte directo, sin consolidación previa y sin drenaje (UU) 
 
En el caso de las muestras de arenas hemos seguido las recomendaciones de la ROM 
0.5-05, procediendo a la realización de ensayos de corte UU sobre muestras de arenas 
compactadas ligeramente (remoldeadas). 
 
 

Sondeo 
nº 

Profundidad 
(m) Nº Lab U.S.C.S Cohesión 

(Kg/cm2) 
Ángulo de 
rozamiento 

(º) 
13,70-14,30 m-1 SM 0,13 30,8 

19,70-20,30 m-2 SM 0,09 34,5 

26,30-26,90 m-3 SM 0,29 26,1 
S-1 

36,00-36,60 m-5 SM 0,23 27,6 

12,00-12,60 m-6 SM 0,18 31,0 

24,00-24,60 m-7 SM 0,36 26,8 S-2 

30,00-30,60 m-8 SM 0,15 30,1 

16,50-17,10 m-12 SM 0,19 33,1 

19,50-20,10 m-13 SM 0,28 26,8 

25,50-26,10 m-14 SM 0,19 36,6 

31,50-32,10 m-15 CL 0,06 25,2 

S-3 

34,50-35,10 m-16 SW-SM 0,00 35,7 

10,80-11,40 m-17 SP-SM 0,28 31,5 

16,80-17,40 m-18 SP-SM 0,19 33,8 

19,80-20,40 m-19 SM 0,27 32,4 

22,80-23,40 m-24 SM 0,20 31,8 

S-4 

25,80-26,40 m-20 SP-SM 0,03 31,7 

S-5 19,50-20,10 m-10 SM 0,15 30,4 

Tabla 6. Valores Ensayos de Corte directo UU 
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2.2.4.2. Ensayos edométricos 
 
También se realizaron tres ensayos de compresibilidad unidimensional en cédula 
edométrica sobre muestras inalteradas de las arcillas terciarias que se detectaron bajo 
las capas de arenas medias a densas. Las curvas edométricas y de consolidación se 
incluyen en el anejo O-143/10 (pág.39-53).  
 
La correspondencia entre el índice de compresión (Cc) y el grado de compresibilidad, 
según Bell, 1992, es: 
 

Cc 
Grado de 

compresibilidad 
Tipología habitual de 

suelo 
> 0,3 Muy alto Arcillas blandas 

0,30-0,15 Alto Arcillas 

0,15-0,075 Medio Arcillas limosas 

<0,075 Bajo Arcillas arenosas 
Tabla 7. Clasificación de los suelos según coeficiente de compresión (Bell, 1992) 
 
Los índices de compresión Cc y módulos edométricos Em para presiones comprendido 
entre 1 y 2 kg/cm2 deducidos de las curvas edométricas son los siguientes: 
 

Sondeo 
nº 

Profundidad 
(m) U.S.C.S. Cc 

Em 
(kg/cm2) Compresibilidad

S-1 32,20-32,60 CL 0,099 23,6 Media 

S-3 31,50-32,10 CL 0,110 22,7 Media 

S-5 31,50-32,10 SC 0,067 32,6 Baja 

Tabla 8. Índice de compresión, modulo edométrico y grado de compresibilidad a partir 
de los ensayos edométricos realizados.  
 
2.2.4.3 Ensayos de compresión simple en suelos 
 
Sobre tres de las muestras obtenidas en las capas de arcilla terciaria se ha realizado el 
ensayo de compresión simple, sin confinamiento lateral. Las curvas de tensión-
deformación se incluyen en el anejo O-143/10 (pág.36-38). 
 
Los valores de la deformación y resistencia a la compresión simple se indican 
asimismo en la tabla siguiente: 
 

Sondeo 
nº 

Profundidad 
(m) USCS qu 

(Kg/cm2)
Deformación 

(%) 
Consistencia 

según Atterberg 

S-1 32,20-32,60 CL 0,41 10,93 Blanda 

S-3 31,50-32,10 CL 0,20 16,36 Blanda 

S-5 31,50-32,10 SC 0,22 15,23 Blanda 
Tabla 9. Valores de los ensayos de compresión simple 
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3 Características del terreno 
 
3.1 Esbozo geológico 
 
La zona de estudio está situada desde el punto de vista geológico en la plana litoral de 
las cercanías de la fachada marítima de Barcelona. Está formada superficialmente por 
arenas cuaternarias, depositadas por aportación litoral reciente. Así, los terrenos del 
barrio de la Barceloneta se han generado a partir del siglo XVIII por la sedimentación 
litoral y de deriva que fue alterada posteriormente por el crecimiento del puerto. La 
línea de costa ha ido variando a lo largo de dos mil años, tanto es así que en época 
romana la playa estaba más hacia el interior. Los materiales cuaternarios detectados 
en los sondeos  están formados básicamente por arenas litorales de deriva y por  la 
acción del mar. 
 
Por debajo de la unidad cuaternaria se presentan materiales pliocenos (Terciario). 
Están constituidos por arcillas marrón amarillentas esporádicamente y arenas 
amarillentas con gravas y bolos. Son sedimentos que se depositaron en una bahía que 
penetraba en los bordes del llano de Barcelona. La estructura de las capas es 
subhorizontal y el contacto con la unidad suprayacente cuaternaria es un paleorelieve. 
 
Los sedimentos pliocenos se formaron en la fase inicial de una actividad neotectónica 
moderada ligada a los últimos ciclos de distensión neógena del mar catalano-balear. 
 
 
3.2 Características geotécnicas 
 

En síntesis son cuatro litologías principales las que componen la estratigrafía del 
subsuelo: los fangos recientes, las arenas cuaternarias, las arcillas pliocenas y las 
gravas arenosas pliocenas, las cuales se describen a continuación siguiendo un orden 
descendente. 
 
 
Capa A: Fangos  
 
En las zonas superiores del subsuelo se encuentran, en estado de licuefacción, los 
fangos propios de los depósitos marinos más recientes, constituidos por limos, 
puntualmente arenas muy finas, de color gris negruzco por efecto de su impregnación 
por aceites o hidrocarburos. Estos materiales engloban restos antropicos, escombros, 
plasticos, cables de hacer, cuerdas… Es de destacar, que en el sondeo S-3, al perforar 
estos materiales, la bateria de perforación se engancho siendo necesaria la 
intervención de un buzo para poder desenganchar la bateria y poder asi continuar con 
el sondeo. Los materiales extraidos por el buzo se pueden ver en la fotografia 1.   
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Su espesor es muy variable de 0,80 m (S-1) a 5,0 metros en el sondeo S-5. En los 
niveles con predominio de la fracción arena que normalmente coincide con la base de 
la capa se han realizado dos ensayos SPT, obteniéndose valores de N de 1 y 2 que los 
clasifica como materiales de compacidad muy floja. 

 

 
Fotografia 1. Rellenos extraidos por el buzo en el sondeo S-3. 
 
Los parámetros geotécnicos obtenidos a partir de los ensayos de campo son: 

 
• Densidad aparente,  = 1,20 t/m3 

• Cohesión, c = 0,0 kg/cm2 
• Ángulo de rozamiento interno, φ = 25º 

 
La profundidad y potencia de la capa de fangos detectada en cada sondeo es la 
siguiente: 

 

Sondeo nº 
Capa A 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota techo (m) -8,00 -9,50 -10,50 -6,30 -6,50 

Cota base (m) -8,80 -11,50 -14,70 -10,80 -11,50 

Potencia (m) 0,80 2,00 4,20 4,50 5,00 

Tabla 10. Profundidad y potencia de la Capa A.  
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Capa B: Arenas finas grises, flojas a medias 
 
Bajo la capa A de fangos, en el sondeo S-1, o bien intercaladas en el nivel C, que se 
describe a continuación, como es el caso de los sondeos S3 y S4, se han detectado, 
arenas finas y arenas limosas grises de compacidad floja a media (N del ensayo 
standard entre 7 y 13, valor medio de N=8).  
 
Los parámetros geotécnicos obtenidos a partir de los ensayos de campo y de 
laboratorio son: 

 
• Clasificación UCSC = SM 
• Densidad aparente,  = 1,81 t/m3 

• Cohesión, c = 0,21 kg/cm2 
• Ángulo de rozamiento interno, φ = 31º 

 
La profundidad y potencia de la capa B detectada en cada sondeo es la siguiente: 

 

Sondeo nº 
Capa B 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota techo (m) -8,80 -19,80 -11,60 

Cota base (m) -15,00 -24,30 -15,30 

Potencia (m) 6,20 

No 
detectada 

4,50 3,70 

No 
detectada 

Tabla 11. Profundidades y potencias de la Capa B.  
 

Capa C: Arenas grises a marrones, medias a densas 
 
La siguiente capa es una continuación de la anterior en cuanto a su litología y génesis, 
si bien se destaca por un aumento de su densidad relativa, evidenciada por los 
resultados del ensayo standard de penetración cuyos valores están comprendidos 
entre un mínimo de N=10 y un máximo de N=45, valor medio de 21.  
 
En los ensayos granulométricos realizados la fracción arena es mayoritaria, en torno al  
80%, mientras que aunque con gran variabilidad  existe una paridad entre la fracción  
arena media y fina. La fracción de arena gruesa y grava es minoritaria (media >5%) y 
con porcentajes del 15% de materiales finos (pasa del tamiz de 0,080mm). También se 
han realizado ensayos de corte directo sobre muestras remoldeadas. Los parámetros 
geotécnicos obtenidos a partir de los ensayos de campo y de laboratorio son: 
 

• Clasificación USCS = SM y SP-SM 
• Densidad aparente,  = 1,85 t/m3  

• Cohesión, c =  0,19 kg/cm2 
• Ángulo de rozamiento interno, φ = 37º 
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El espesor detectado de esta capa, ver tabla 12, es variable y existiendo en los 
sondeos S3 y S4 intercalaciones de materiales de la capa B, ver anejos O-143/07 a 09, 
para más detalle.  
  

Sondeo nº 
Capa C 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota techo (m) -15,00 -11,50 -14,70 -10,80 -11,50 

Cota base (m) -30,95 -30,95 -30,10 -31,90 -31,10 

Potencia (m) 15,95 19,45 5,10 + 5,80 0,80 + 16,6 19,60 

Tabla 12. .Profundidades y potencias de la Capa C. En los sondeos S3 y S4 existen 
intercalaciones de arenas flojas (nivel B)   
 
 
Capa D: Arcillas blandas 
 

Esta formación aparece regularmente en todos los sondeos por debajo de las 
formaciones de las unidades granulares, a partir de profundidades mínimas de 30,10 m 
(S-3) y máximas de 31,90 m (S-4), habiéndose detectado capas de espesores entre 
2,2 y 3,3 metros. Esta constituida por arcillas marrones con intercalaciones de niveles 
finos de arenas. Se han realizado dos ensayos SPT, obteniéndose valores de N de 3. 

 
Las características geotécnicas de esta formación arcillosa vienen dadas por los 
ensayos de laboratorio realizados.  
 
En los ensayos granulométricos realizados la fracción fina es mayoritaria, entorno al  
70%, siendo secundaria la fracción arena con un porcentaje medio del 25%.   
 
Su índice de consistencia depende fundamentalmente de la humedad natural que varia 
según la mayor o menor presencia de estratos finos de arenas que la cruzan 
regularmente, siendo que la consistencia varía entre plástica muy blanda y plástica 
blanda.  
 
Los valores obtenidos en los ensayos de compresión simple sin confinamiento dan 
resultados de la qu comprendidos entre 0,2 y 0,41 kg/cm2, y deformaciones en la rotura 
entre 10,93 y 16,36%. Como en el caso anterior estos valores tan bajos se asocian a la 
presencia de la fracción arena en la muestra. 
 
Los parámetros resistentes deducidos del ensayo de corte directo UU nos dan una 
cohesión de 0,06 kg/cm2 y ángulo de rozamiento interno de 25º. La densidad aparente 
media es de 2,15 t/m3. 

 
Los tres ensayos edométricos realizados indican que se trata de materiales de 
compresibilidad media a baja.  
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En resumen, los parámetros geotécnicos medios son: 

 
• Clasificación USCS = CL 
• Densidad aparente,  = 2,15 t/m3  

• Cohesión, c =  0,06 kg/cm2  
• Ángulo de rozamiento interno, φ = 25º 
• Resistencia a la compresión simple, qu = 0,3 kg/cm2 
• Módulo edométrico, Em = 26,3 kg/cm2 

 
La profundidad y potencia de la capa D detectada en cada sondeo es la siguiente: 
 

Sondeo nº 
Capa D 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota techo (m) -30,95 -30,95 -30,10 -31,90 -31,10 

Cota base (m) -33,90 -32,90 -32,30 -34,90 -34,40 

Potencia (m) 2,95 1,95 2,20 3,00 3,30 

Tabla 13. Profundidades y potencias de la Capa D.  
 
 
Capa E: Arenas con gravas densas 
 
Esta capa se detecta por debajo de la capa de arcillas (D) y hasta la finalización de los 
sondeos a 39,60 m (S-2). Se trata de arenas de grano medio o grueso marrones, con 
gravas. Los cantos son poligénicos, heterométricos (hasta bolos de 10 cms) y 
redondeados. El golpeo del ensayo Standard está comprendido entre un mínimo de 
N=13 y un máximo de N=49, valor medio de 34.  

 
En los ensayos granulométricos realizados la fracción arena es mayoritaria, en torno al  
55%, la grava representa un 35% y la fracción fina es minoritaria situándose en un 
10%.  Los parámetros geotécnicos medios obtenidos a partir de los ensayos de campo 
y de laboratorio son: 

 
• Clasificación USCS = SM y SW-SM 
• Densidad aparente,  = 1,89 t/m3  

• Cohesión, c =  0,12 kg/cm2 
• Ángulo de rozamiento interno, φ = 43º 
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La profundidad y potencia de la capa E en cada sondeo es la siguiente: 

 

Sondeo nº 
Capa E 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota techo (m) -33,90 -32,90 -32,30 -34,90 -34,40 

Cota base* (m) -36,30 -39,60 -35,10 -38,40 -38,10 

Potencia* (m) 2,40 6,70 2,80 3,50 3,70 
*: Cota base y potencia hasta finalización de sondeos, no llegándose en ningún caso a la 
base de la capa. 
Tabla 14. Profundidades y potencias de la Capa E.  

 
 
4 Cimentación Pilote Aislado 

 
4.1. Introducción 
 
Se contempla que el sistema de cimentación previsto es de pilotaje de fabricación in 
situ con camisa perdida (CPI-5, según lo descrito en la NTE-CPI) empotrado en la capa 
C (Arenas medias). 
 
La presencia de la capa B (arenas flojas) no detectada en todos los sondeos, o bien 
detectada a diferentes profundidades determina definir tres situaciones de cálculo de la 
carga de hundimiento del pilote.  
 
Situación 1. Para sondeos S1 y S4. Capa B situada por encima de la capa C 
Situación 2. Para sondeos S2 y S5. No se detecta capa B. 
Situación 3. Para sondeo S3. Capa B intercalada en capa C. 
 
Asimismo, la detección de una capa de arcilla blanda entre los 30 y 32 metros de 
profundidad condicionará la capacidad de carga de los pilotes, trabajando estos por 
punta y fuste, y de una longitud tal que el efecto de las tensiones sobre las arcillas 
subyacentes no llegue a producir deformaciones verticales no compatibles. 
 

4.2. Fundamentos de Cálculo 

Carga de hundimiento del pilote aislado 

El cálculo del pilote aislado se desarrolla a partir de la teoría de capacidad portante, 
mediante la siguiente formulación, que nos da la carga de hundimiento: 
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Qh = RP + RF = rp · Ap + rf · Af =  · Nq · Ap + ks ·  · tg  · Af 

Qh = carga de hundimiento 
rp, rf = resistencias unitarias de punta y fuste 
Ap = área de la punta 
Af = área de fuste 

= tensión efectiva en la punta del pilote 

Nq = coeficiente de capacidad de carga 
ks = coeficiente de empuje que depende de la forma de construcción del pilote 

 = tensión efectiva vertical media a lo largo del fuste 
 = ángulo de rozamiento terreno/pilote 

 

Carga admisible 

Se obtiene a partir de la expresión 

 Qadm = Qh/FS 
Donde: 

Qadm Carga admisible 

Qh La carga de hundimiento será: 

FS, factor de seguridad en nuestro caso 2,5 
 

Efecto del punzonamiento 

Atendiendo a la existencia de la capa blanda de arcillas bajo el estrato de apoyo de la 
punta del pilote, para conocer si existirá punzonamiento del estrato resistente, se ha de 
cumplir: 

qp ≤ 9su +  (1 + ) 

Donde: 

H = distancia de la punta del pilote a la arcilla,  
D = diámetro del pilote, D = 0,80 m 
su = resistencia al corte sin drenaje, su =0,3 kg/cm2 = 3 t/m2 

 = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes 

 = presión efectiva a la cota de la punta del pilote 
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4.3. Cálculo cimentaciones: pilote aislado 

 
4.3.1. Situación 1. Para sondeos S1 y S4. Capa B situada por encima de la capa C 
 

Tomamos como columna tipo del terreno la litología siguiente: 

Capa Profundidad (m) Litología Parámetros 

 = 1,20 t/m3 

 = 25º  A 8,00-10,80 Fangos  

c = 0 kg/cm2 

 = 1,81 t/m3 

 = 31º  B 10,80-15,00 Arenas flojas a medias 

c = 0,21 kg/cm2 

 = 1,85t/m3 

 = 37º C 15,00-31,00 Arenas medias a densas 

c = 0,19 kg/cm2 

 = 2,15 t/m3 

 = 25º D 31,00-34,00 Arcillas blandas 

c = 0,06 kg/cm2 

 = 1,89 t/m3 

 = 43º E 34,00-38,40 Gravas densas a muy 
densas 

c = 0,12 kg/cm2 

Tabla 15. Columna tipo del terreno para la situación de cálculo 1. 
 
A continuación realizamos un cálculo aproximado de la carga admisible del pilote 
aislado, de diametros 0,80m y 0,95m, con un empotramiento de 6D, 9D y 12D m en la 
capa C (arenas medias a densas). 
 

Pilote Ø = 0,80 m 

Así, considerando un pilote de 0,80 m de diametro y que el calado es de 8 m, la 
longitud total del pilote es: 

Para 6D:  L = 8 m (calado) + 7m (capa A+B) + 4,80m (Capa C) = 19,80m. 
Para 9D: L = 8 m (calado)  + 7m (capa A+B) + 7,20m (Capa C) = 22,20m. 
Para 12D:  L = 8m (calado) + 7m (capa A+B) + 9,60m(Capa C)  = 24,60m. 
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Resistencia por punta 

RP =  · Nq · Ap 

Donde: 

6D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1)  x 4,20 + (1,85 – 1) x 4,80 = 7,72 t/m2 

9D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1)  x 4,20 + (1,85 – 1) x 7,20 = 9,76 t/m2 

12D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1) x 4,20 + (1,85 – 1) x 9,60 = 11,80 t/m2 

Nota: Para el calculo de  no se consideran 2D (diámetros) del nivel A que se interpreta que 

están en estado de licuefacción. 
 

Nq = 42,9 (  = 37º) 

Ap = 0,502 m2 

 

Obtenemos: 

Para 6D: RP = 7,72 x 42,9 x 0,502 = 166,43 t 

Para 9D: RP = 9,76 x 42,9 x 0,502 = 210,40 t  

Para 12D: RP = 11,80 x 42,9 x 0,502 = 254,37 t  

 

Resistencia de fuste 

RF = Ks ·  · tg  · Af 

Donde:  

Ks = coeficiente de empuje 

 = ángulo de rozamiento terreno-pilote 

= tensión efectiva media a lo largo del fuste (t/m2) 

Ks·tg = 0,25 (valor medio entre arenas flojas y arenas medias, tramos en capa B y C) 

Af = área del fuste, Af = π·D·l  

 

Obtenemos: 

Para 6D: RF = 0,25 x 3,86 x 25,62 = 24,73 t 

Para 9D: RF = 0,25 x 4,88 x 31,65 = 38,62 t 

Para 12D: RF = 0,25 x 5,90 x 37,68 = 55,59 t 
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Carga admisible 

 

 La carga de hundimiento será: 

Qh = RP + RF 

Para 6D. Qh  = 166,25 + 24,72 = 191,16 t 

Para 9D. Qh  = 210,19 + 38,61 = 249,02 t 

Para 12D. Qh  = 254,12 + 55,58 = 309,96 t 

 

 Y la carga admisible para FS = 2,5: 

Qadm = Qh/FS 
  

6D. Qadm  = 76,47 t 

9D. Qadm  = 99,61 t 

12D. Qadm  = 123,98 t 

 

Efecto del punzonamiento 

qp ≤ 9su +  (1 + ) 

Donde: 

H = distancia de la punta del pilote a la arcilla,  

D = diámetro del pilote, D = 0,80 m 

su = resistencia al corte sin drenaje, su =0,3 kg/cm2 = 3 t/m2 

 = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes (capa C),  = 37º 

 = presión efectiva a la cota de la punta del pilote 

Para 6D: qp = 9 x 3 + 7,72 (1 + 
80,0

20,11·4  x 0,428) = 219,76 t/m2 

Para 9D: qp = 9 x 3 + 9,76 (1 + 
80,0

80,8·4  x 0,428) = 220,56 t/m2 

Para 12D: qp = 9 x 3 + 11,80 (1 + 
80,0

40,6·4  x 0,428) = 200,40 t/m2 
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qp sería la carga de hundimiento unitaria por punta, que aplicada al pilote de D = 0,8 m, 
nos dará la carga de hundimiento máxima por punta a efectos de evitar el fenómeno de 
punzonamiento. 

Para 6D: QhP = qp · A = 224,71 x 0,502 = 110,41 t  

Para 9D: QhP = qp · A = 219,52 x 0,502 = 110,81 t  

Para 12D: QhP = qp · A = 199,15 x 0,502 = 100,68 t  

 

La carga de hundimiento total, ahora es: 

Qh = QhP + QF  

 

6D. Qh  = 110,41 + 24,73 = 135,14 t 

9D. Qh  = 110,81 + 38,62 = 149,43 t 

12D. Qh  = 100,68 + 55,59 = 156,27 t 

 

y la carga admisible para F=2,5:  

Qadm = Qh/FS 
  
 

Para 6D. Qadm  = 54,06 t 

Para 9D. Qadm  = 59,77 t 

Para 12D. Qadm  = 62,51 t 

 

 

Pilote Ø = 0,95 m 

Para un pilote de 0,95 m de diametro, la longitud total del pilote es: 

Para 6D:  L = 8 m (calado) + 7m (capa A+B) + 5,70m (Capa C) = 20,70m. 
Para 9D: L = 8 m (calado)  + 7m (capa A+B) + 8,55m (Capa C) = 23,55m. 
Para 12D:  L = 8m (calado) + 7m (capa A+B) + 11,40m(Capa C) = 26,40m. 
 
Resistencia por punta 

6D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1)  x 4,20 + (1,85 – 1) x 5,70 = 8,49 t/m2 

9D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1)  x 4,20 + (1,85 – 1) x 8,55 = 10,91 t/m2 

12D:  = (1,20 – 1)  x 1,20 + (1,81 – 1) x 4,20 + (1,85 – 1) x 11,40 = 13,33 t/m2 
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Nq = 42,9 (  = 37º) 

Ap = 0,502 m2 

 

Obtenemos: 

Para 6D: RP = 8,49 x 42,9 x 0,708 = 257,95 t 

Para 9D: RP = 10,91 x 42,9 x 0,708 = 331,57 t  

Para 12D: RP = 11,40 x 42,9 x 0,708 = 405,20 t  

 

Resistencia de fuste 

Para 6D: RF = 0,25 x 4,24 x 33,11 = 35,13 t 

Para 9D: RF = 0,25 x 5,45 x 41,61 = 56,75 t 

Para 12D: RF = 0,25 x 6,67 x 50,11 = 83,52 t 

Carga de hundimiento 

Para 6D. Qh  = 257,95 + 35,13 = 293,08 t 

Para 9D. Qh  = 331,57 + 56,75 = 388,32 t 

Para 12D. Qh  = 405,20 + 83,52 = 488,72 t 

 

Carga admisible para FS = 2,5 

 
6D. Qadm  = 117,23 t 

9D. Qadm  = 155,33 t 

12D. Qadm  = 195,49 t 

 

Efecto del punzonamiento 

Para 6D: qp = 9 x 3 + 8,49 (1 + 
95,0

30,10·4  x 0,428) = 192,98 t/m2 

Para 9D: qp = 9 x 3 + 10,91 (1 + 
95,0
45,7·4  x 0,428) = 184,34 t/m2 

Para 12D: qp = 9 x 3 + 13,33 (1 + 
95,0
60,4·4  x 0,428) = 150,82 t/m2 
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qp sería la carga de hundimiento unitaria por punta, que aplicada al pilote de D = 0,95 
m, nos dará la carga de hundimiento máxima por punta a efectos de evitar el fenómeno 
de punzonamiento. 

Para 6D: QhP = qp · A = 192,98 x 0,708 = 136,72 t  

Para 9D: QhP = qp · A = 184,34 x 0,708 = 130,60 t  

Para 12D: QhP = qp · A = 150,82 x 0,708 = 106,85 t  

 

La carga de hundimiento total, ahora es: 

 

6D. Qh  = 136,72 + 35,13 = 171,85 t 

9D. Qh  = 130,60 + 56,75 = 187,35 t 

12D. Qh  = 106,85 + 83,52 = 190,37 t 

 

y la carga admisible para F=2,5:  

 
Para 6D. Qadm  = 68,74 t 

Para 9D. Qadm  = 74,94 t 

Para 12D. Qadm  = 76,15 t 
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4.3.2. Situación 2. Para sondeos S2 y S5. No se detecta capa B. 
 
Tomamos como columna tipo del terreno la litología siguiente. 

Capa Profundidad (m) Litología Parámetros 

 = 1,20 t/m3 

 = 25º  A 6,50-11,50 Fangos  

c = 0 kg/cm2 

 = 1,85t/m3 

 = 37º C 11,50-31,00 Arenas medias a densas 

c = 0,19 kg/cm2 

 = 2,15 t/m3 

 = 25º D 31,00-34,00 Arcillas blandas 

c = 0,06 kg/cm2 

 = 1,89 t/m3 

 = 43º E 34,00-39,60 Gravas densas a muy 
densas 

c = 0,12 kg/cm2 

Tabla 16. Columna tipo del terreno para la situación de cálculo 2. 
 
Hemos realizado un cálculo aproximado de la carga admisible del pilote aislado con un 
empotramiento de 6D, 9D y 12D m en la capa C (arenas medias a densas). 
 

Pilote Ø = 0,80 m 

 

Así, considerando un pilote de 0,80 m de diametro y que el calado es de 6,5 m, la 
longitud total del pilote es: 

 
Así, considerando que el calado + la capa de fangos (A) es de 11,5 m. (En el caso del 
sondeo S2 el calado es de 9,5m y los fangos de 2,0m, mientras que para S5, el calado 
es de 6,5 m y la capa de fangos de 5m)  
 
Para 6D:  L = 11,5 m (calado + capa A) + 4,80m (Capa C) = 16,30m. 
Para 9D: L = 11,5 m (calado + capa A) + 7,20m (Capa C) = 18,70m. 
Para 12D:  L = 11,5 m (calado + capa A) + 9,60m(Capa C)  = 21,10m. 
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Resistencia por punta 

 
RP =  · Nq · Ap 

Donde: 
6D:  = (1,85 – 1) x 4,80 = 4,08 t/m2 

9D:  = (1,85 – 1) x 7,20 = 6,12 t/m2 

12D:  = (1,85 – 1) x 9,60 = 8,16 t/m2 

Nota: En esta situación, debido a la variabilidad de espesor detectada en el nivel A, no se 

considera para el  calculo de . 

 
Nq = 42,9 (  = 37º) 
Ap = 0,502 m2 
 
Obtenemos: 

Para 6D: RP = 4,08 x 42,9 x 0,502 = 87,94 t 
Para 9D: RP = 6,12 x 42,9 x 0,502 = 131,90 t  

Para 12D: RP = 8,16 x 42,9 x 0,502 = 175,87 t  
 

 
Resistencia de fuste 

RF = Ks ·  · tg  · Af 
 
Donde:  
Ks = coeficiente de empuje 

 = ángulo de rozamiento terreno-pilote 

= tensión efectiva media a lo largo del fuste (t/m2) 
Ks · tg = 0,30 (valor medio para arenas medias) 
Af = área del fuste, Af = π·D·l  
 
Obtenemos: 

 
Para 6D. RF = 0,30 x 2,04 x 12,06 = 7,38 t 

Para 9D. RF = 0,30 x 3,06 x 18,09 = 16,60 t 
Para 12D. RF = 0,30 x 4,08 x 24,12 = 29,52t 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                  

                               
                                                                                           
 

  ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  
CIF B-65426744 - C/Tirso de Molina, 36. 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66. 
E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

 

Página 25 de 39 

 
 

 
 
 
Carga de hundimiento 
 

Qh = RP + RF 

 

Para 6D. Qh  = 87,94 + 7,38 = 95,32 t 
Para 9D. Qh  = 131,90 + 16,60 = 148,51 t 
Para 12D. Qh  = 175,87 + 29,52 = 205,39 t 

 
Carga admisible para FS = 2,5: 
 

Qadm = Qh/FS 
  

6D. Qadm  = 38,13 t 
9D. Qadm  = 59,40 t 

12D. Qadm  = 82,16 t 
 

 
Efecto del punzonamiento 

qp ≤ 9su +  (1 + ) 

Donde: 
 

H = distancia de la punta del pilote a la arcilla,  

D = diámetro del pilote, D = 0,80 m 

su = resistencia al corte sin drenaje, su =0,3 kg/cm2 = 3 t/m2 

 = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes (capa C),  = 37º 

 = presión efectiva a la cota de la punta del pilote 

Para 6D: qp = 9 x 3 + 4,08 (1 + 
80,0

70,14·4  x 0,428) = 159,40 t/m2 

Para 9D: qp = 9 x 3 + 6,12 (1 + 
80,0

30,12·4  x 0,428) = 194,17 t/m2 

Para 12D: qp = 9 x 3 + 8,16 (1 + 
80,0

90,9·4  x 0,428) = 208,00 t/m2 

 
Se obtendría una carga de hundimiento máxima por punta de:  
 

Para 6D: QhP = qp · A = 159,40 x 0,502 = 80,08 t  
Para 9D: QhP = qp · A = 194,17 x 0,502 = 97,55 t  

Para 12D: QhP = qp · A = 208,00 x 0,502 = 104,50 t  
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La carga de hundimiento total, ahora es: 
 

Qh = QhP + QF 

  
Para 6D. Qh  = 80,08 + 7,38 = 87,46 t 

Para 9D. Qh  = 97,55 + 16,60 = 114,55 t 
Para 12D. Qh  = 104,50 + 29,52 = 134,02 t 

 
 
 
Y la carga admisible para F=2,5:  
 

Qadm = Qh/FS  
 

Para 6D. Qadm  = 34,98 t 
Para 9D. Qadm  = 45,66 t 

Para 12D. Qadm  = 53,61 t 
 
 
Pilote Ø = 0,95 m 

 

Así, considerando un pilote de 0,95 m de diametro, la longitud total del pilote es: 

Para 6D:  L = 11,5 m (calado + capa A) + 5,70m (Capa C) = 17,20m. 
Para 9D: L = 11,5 m (calado + capa A) + 8,55m (Capa C) = 20,05m. 
Para 12D:  L = 11,5 m (calado + capa A) + 11,40m(Capa C)  = 22,90m. 
 
Resistencia por punta 

 
Donde: 
6D:  = (1,85 – 1) x 5,70 = 4,84 t/m2 

9D:  = (1,85 – 1) x 8,55 = 7,27 t/m2 

12D:  = (1,85 – 1) x 11,40 = 9,69 t/m2 

 
Nq = 42,9 (  = 37º) 
Ap = 0,708 m2 
 
Obtenemos: 

Para 6D: RP = 4,84 x 42,9 x 0,708 = 147,25 t 
Para 9D: RP = 7,27 x 42,9 x 0,708 = 220,88 t  

Para 12D: RP = 9,69 x 42,9 x 0,708 = 294,51 t  
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Resistencia de fuste 

 
Para 6D. RF = 0,30 x 2,42 x 17,00 = 10,30 t 
Para 9D. RF = 0,30 x 3,63 x 25,50 = 23,17 t 

Para 12D. RF = 0,30 x 4,85 x 34,01 = 41,19 t 
 

Carga admisible 
 
 La carga de hundimiento será: 
 

Para 6D. Qh  = 147,25 + 12,36 = 159,61 t 
Para 9D. Qh  = 220,88 + 27,80 = 248,68 t 
Para 12D. Qh  = 294,51 + 49,43 = 343,54 t 

 
 Y la carga admisible para FS = 2,5: 
 

6D. Qadm  = 63,84 t 
9D. Qadm  = 99,47 t 

12D. Qadm  = 137,57 t 
 

 
Efecto del punzonamiento 
 

Para 6D: qp = 9 x 3 + 4,85 (1 + 
95,0

80,13·4  x 0,428) = 152,31 t/m2 

Para 9D: qp = 9 x 3 + 7,27 (1 + 
95,0

95,10·4  x 0,428) = 177,64 t/m2 

Para 12D: qp = 9 x 3 + 9,69 (1 + 
95,0
10,8·4  x 0,428) = 178,10 t/m2 

 
Se obtendría una carga de hundimiento máxima por punta de:  
 

Para 6D: QhP = qp · A = 152,31 x 0,708 = 107,90 t  
Para 9D: QhP = qp · A = 177,64 x 0,708 = 125,85 t  
Para 12D: QhP = qp · A = 178,10 x 0,708 = 126,18 t  

 
 
La carga de hundimiento total, ahora es: 
 

 
Para 6D. Qh  = 107,90 + 12,36 = 120,26 t 
Para 9D. Qh  = 125,85 + 27,80 = 153,66 t 
Para 12D. Qh  = 126,18 + 49,43 = 175,61 t 
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Y la carga admisible para F=2,5:  
 

Para 6D. Qadm  = 48,10 t 
Para 9D. Qadm  = 61,46 t 

Para 12D. Qadm  = 70,24 t 
 
4.3.3. Situación 3. Para sondeo S3. Capa B intercalada en capa C. 
 

Tomamos como columna tipo del terreno la litología siguiente. 

Capa Profundidad (m) Litología Parámetros 

 = 1,20 t/m3 

 = 25º  A 10,50-14,70 Fangos  

c = 0 kg/cm2 

 = 1,85t/m3 

 = 37º C1 14,70-19,80 Arenas medias a densas 

c = 0,19 kg/cm2 

 = 1,81 t/m3 

 = 31º  B 19,80-24,30 Arenas flojas a medias 

c = 0,21 kg/cm2 

 = 1,85t/m3 

 = 37º C2 24,30-30,10 Arenas medias a densas 

c = 0,19 kg/cm2 

 = 2,15 t/m3 

 = 25º D 30,10-32,30 Arcillas blandas 

c = 0,06 kg/cm2 

 = 1,89 t/m3 

 = 43º E 32,30-35,10 Gravas densas a muy 
densas 

c = 0,12 kg/cm2 

Tabla 17. Columna tipo del terreno para la situación de cálculo 3. 
 
Hemos realizado un cálculo aproximado de la carga admisible del pilote aislado con un 
empotramiento de 6D, 9D y 12D m en la capa C (arenas medias a densas). 
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Pilote Ø = 0,80 m 

Así, considerando un pilote de 0,80 m de diametro y que el calado es de 10,5 m, la 
longitud total del pilote es: 

 

Así, la longitud total del pilote es: 

Para 6D:  L = 10,5 m (calado) + 4,20 m(capa A) + 4,80 m (Capa C1) = 19,50m. 
Para 9D:  L = 10,5 m (calado) + 4,20m(capa A) + 7,20m (5,1 en Capa C1 
                      +2,1 en capa B) = 21,90m. 
Para 12D:  L = 10,5 m (calado) + 4,2m(capa A) + 9,6m (5,1 en Capa C1 
                         +4,5 en capa B) = 24,30m. 
 

Resistencia por punta 

RP =  · Nq · Ap 

Donde: 

6D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 + (1,85 – 1) x 4,80 = 4,6 t/m2 

9D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 +(1,85 – 1) x 5,10 + (1,81 – 1)  x 2,10  = 6,56 t/m2 

12D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 + (1,85 – 1) x 5,10 + (1,81 – 1)  x 4,50 = 8,50 t/m2 

Nota: Para el calculo de  no se considera 2D (diámetros) del nivel A que se interpreta que 

están en estado de liquefacción. 

El valor de Nq será: 

Para 6D, Nq = 29,4 (  = 34º).  

Para 9D, Nq = 23,2 (  = 32º). 

Para 12D, Nq = 29,4 (  = 34º). 

 

Obtenemos: 

Para 6D: RP = 4,60 x 29,4 x 0,502 = 68,04 t 

Para 9D: RP = 6,56 x 23,2 x 0,502 = 76,41 t 

Para 12D: RP = 8,50 x 29,4 x 0,502 = 125,72 t 
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Resistencia de fuste 

RF = Ks ·  · tg  · Af 

 

Donde:  

Ks = coeficiente de empuje 

 = ángulo de rozamiento terreno-pilote 

= tensión efectiva media a lo largo del fuste (t/m2) 

Ks · tg = 0,25 (valor medio para arenas flojas y medias) 

Af = área del fuste, Af = π·D·l  

 

Obtenemos: 

Para 6D. RF = 0,25 x 2,30 x 18,59 = 10,69 t 

Para 9D. RF = 0,25 x 3,28 x 24,62 = 20,17 t 

Para 12D. RF = 0,25 x 4,25 x 30,65 = 32,56 t 

 

Carga admisible 

 

 La carga de hundimiento será: 

Qh = RP + RF 

Para 6D. Qh  = 68,04 + 10,69 = 78,73 t 

Para 9D. Qh  = 76,41 + 20,17 = 96,59 t 

Para 12D. Qh  = 125,72 + 32,56 = 158,28 t 

 

 Y la carga admisible para FS = 2,5: 

Qadm = Qh/FS 
  

6D. Qadm  = 31,49 t 

9D. Qadm  = 38,64 t 

12D. Qadm  = 63,31 t 
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Efecto del punzonamiento 

qp ≤ 9su +  (1 + ) 

Donde: 

 

H = distancia de la punta del pilote a la arcilla,  

D = diámetro del pilote, D = 0,80 m 

su = resistencia al corte sin drenaje, su =0,3 kg/cm2 = 3 t/m2 

 = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes (variable dependiendo 
del diametro del pilote)  

 = presión efectiva a la cota de la punta del pilote 

 

Para 6D: qp = 9 · 3 + 4,60 (1 + 
80,0

60,10·4  · 0,307) = 106,42 t/m2 

Para 9D: qp = 9 · 3 + 6,56 (1 + 
80,0

20,8·4  · 0,244) = 99,14 t/m2 

Para 12D: qp = 9 · 3 + 8,50 (1 + 
80,0

80,5·4  · 0,307) = 111,14 t/m2 

qp sería la carga de hundimiento unitaria por punta, que aplicada al pilote de D = 0,8 m, 
nos dará la carga de hundimiento máxima por punta a efectos de evitar el fenómeno de 
punzonamiento. 

Para 6D: QhP = qp · A = 106,42 x 0,502 = 53,46 t  

Para 9D: QhP = qp · A = 99,14 x 0,502 = 49,81 t  

Para 12D: QhP = qp · A = 111,14 x 0,502 = 55,84 t  

 

La carga de hundimiento total, ahora es: 

 

Qh = QhP + QF 

 

Para 6D. Qh  = 53,46 + 10,69 = 64,15 t 

Para 9D. Qh  = 49,81 + 20,17 = 69,98 t 

Para 12D. Qh  = 55,84 + 32,56 = 88,40 t 
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 Y la carga admisible para FS = 2,5: 

 
Qadm = Qh/FS 

  
6D. Qadm  = 25,66 t 

9D. Qadm  = 27,99 t 

12D. Qadm  = 35,36 t 

  

Pilote Ø = 0,95 m 

 

Así, considerando un pilote de 0,95 m de diametro, la longitud total del pilote es: 

 

Para 6D:  L = 20,40m. 
Para 9D:  L = 23,25m. 
Para 12D:  L = 26,10m. 
 

Resistencia por punta 

6D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 +(1,85 – 1) x 5,10 + (1,81 – 1)  x 0,60  = 5,34 t/m2 

9D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 +(1,85 – 1) x 5,10 + (1,81 – 1)  x 3,45  = 7,65 t/m2 

12D:  = (1,20 – 1)  x 2,60 + (1,85 – 1) x 5,10 + (1,81 – 1)  x 4,50 + (1,85 – 1) x 1,80 = 

10,03 t/m2 

El valor de Nq será: 

Para 6D, Nq = 29,4 (  = 34º).  

Para 9D, Nq = 23,2 (  = 32º). 

Para 12D, Nq = 29,4 (  = 34º). 

 

Obtenemos: 

Para 6D: RP = 5,34 x 29,4 x 0,708 = 111,40 t 

Para 9D: RP = 7,65 x 23,2 x 0,708 = 125,73 t 

Para 12D: RP = 10,03 x 29,4 x 0,708 = 209,20 t 
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Resistencia de fuste 

Para 6D. RF = 0,25 x 2,67 x 24,76 = 16,53 t 

Para 9D. RF = 0,25 x 3,82 x 33,26 = 31,80 t 

Para 12D. RF = 0,25 x 5,02 x 41,76 = 52,36 t 

 

Carga admisible 

 

 La carga de hundimiento será: 

Qh = RP + RF 

Para 6D. Qh  = 111,40 + 16,53 = 127,93 t 

Para 9D. Qh  = 125,73 + 31,80 = 157,53 t 

Para 12D. Qh  = 209,20 + 52,36 = 261,56 t 

 

 Y la carga admisible para FS = 2,5: 

 
6D. Qadm  = 51,17 t 

9D. Qadm  = 63,01 t 

12D. Qadm  = 104,62 t 

 

Efecto del punzonamiento 

 

Para 6D: qp = 9 · 3 + 5,34 (1 + 
95,0
70,9·4  · 0,307) = 99,28 t/m2 

Para 9D: qp = 9 · 3 + 7,65 (1 + 
95,0
85,6·4  · 0,244) = 88,48 t/m2 

Para 12D: qp = 9 · 3 + 10,03 (1 + 
95,0
00,4·4  · 0,307) = 88,87 t/m2 

qp sería la carga de hundimiento unitaria por punta, que aplicada al pilote de D = 0,8 m, 
nos dará la carga de hundimiento máxima por punta a efectos de evitar el fenómeno de 
punzonamiento. 

Para 6D: QhP = qp · A = 99,28 x 0,708 = 70,34 t  

Para 9D: QhP = qp · A = 88,48 x 0,708 = 62,68 t  

Para 12D: QhP = qp · A = 88,87 x 0,708 = 62,96 t  
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La carga de hundimiento total, ahora es: 

 

Qh = QhP + QF 

 

Para 6D. Qh  = 70,34 + 16,53 = 86,87 t 

Para 9D. Qh  = 62,68 + 31,80 = 94,49 t 

Para 12D. Qh  = 62,96 + 52,36 = 115,32 t 

 

 Y la carga admisible para FS = 2,5: 

 
Qadm = Qh/FS 

  
6D. Qadm  = 34,75 t 

9D. Qadm  = 37,80 t 

12D. Qadm  = 46,13 t 

  

4.4. Tabla resumen. Presiones admisibles Pilote aislado 

 

En las tablas siguientes se muestran a modo de resumen las resistencias admisibles y 
la limitación muy importante que establece el posible punzonamiento por el efecto de la 
capa de arcillas subyacente. 

 

Situación 1. Para sondeos S-1 y S-4. Capa B situada por encima de la capa C  

Pilote Ø = 0,80 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
arena floja 
(capa A+B) 

(m) 

Tramo en 
arena media 
(capa C) (m) 

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

19,80 7,00 4,80 11,20 76,47 54,06 

22,20 7,00 7,20 8,80 99,61 59,77 

24,60 7,00 9,60 6,40 123,98 62,51 

Tabla 18. Resumen presiones admisibles para la sit 1 y pilote aislado de D=0,80 m . 
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Pilote Ø = 0,95 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
arena floja 
(capa A+B) 

(m) 

Tramo en 
arena media 
(capa C) (m) 

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

20,70 7,00 5,70 10,30 117,23 68,74 

23,55 7,00 8,55 7,45 155,33 74,94 

26,40 7,00 11,40 4,60 195,49 76,15 

Tabla 19. Resumen presiones admisibles para sit 1 y pilote aislado de D=0,95 m  
. 
Situación 2. Para sondeos S-2 y S-5. No se detecta capa B. 

 Pilote Ø = 0,80 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
fangos 

(capa A) 
(m) 

Tramo en 
arena media 
(capa C) (m) 

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

16,30 2,00 a 5,00 4,80 14,70 38,13 34,98 

18,70 2,00 a 5,00 7,20 12,30 59,40 45,66 

21,10 2,00 a 5,00 9,60 9,90 82,16 53,61 

Tabla 20. Resumen presiones admisibles para la sit 2 y pilote aislado de D=0,80 m . 
 
Pilote Ø = 0,95 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
fangos 

(capa A) 
(m) 

Tramo en 
arena media 
(capa C) (m) 

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

17,20 2,00 a 5,00 5,70 13,80 63,84 48,10 

20,05 2,00 a 5,00 8,55 10,95 99,47 61,46 

22,90 2,00 a 5,00 11,40 8,10 137,57 70,24 

Tabla 21. Resumen presiones admisibles para la sit2.  y pilote aislado de D=0,95 m . 
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Situación 3. Para sondeo S-3. Capa B intercalada en capa C.  

Pilote Ø = 0,80 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
fangos 

(capa A) 
(m) 

Tramo en 
arena  (capas 
C1+B+C2) (m)

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

19,50 4,20 4,80 10,60 31,49 25,66 

21,90 4,20 7,20 8,20 38,64 27,99 

24,30 4,20 9,60 5,80 63,31 35,36 

Tabla 22. Resumen presiones admisibles para la sit 3 y pilote aislado de D=0,80 m . 
 

Pilote Ø = 0,95 m 

Longitud 
total del 

pilote 
(m) 

Tramo en 
fangos 

(capa A) 
(m) 

Tramo en 
arena  (capas 
C1+B+C2) (m)

Distancia H a 
la capa D de 
arcillas (m) 

Qadm (t) 

Qadm  reducida 
por 

punzonamiento 
(t) 

20,40 4,20 5,70 9,70 51,17 34,75 

23,25 4,20 8,55 6,85 63,01 37,80 

26,10 4,20 11,40 4,00 104,62 46,13 

Tabla 23. Resumen presiones admisibles para la sit 3 y pilote aislado de D=0,95 m . 
 

4.5 Asientos Pilote Aislado 
 

Como se ha indicado, la solución estudiada presenta el inconveniente de la posible 
afectación de las arcillas subyacentes, provocando su asiento por consolidación. 
 
Para comprobar este aspecto, obteniendo órdenes de magnitud de los asientos que se 
pueden producir en el pilote aislado, realizamos el cálculo según los datos obtenidos 
en los apartados anteriores y los resultados de los ensayos edométricos realizados: 
 
El procedimiento dispone que la carga del pilote se transmite al suelo considerando 
una cimentación ficticia situada en la horizontal situada a una profundidad de Lt = 2/3L , 
siendo Lt la longitud del pilote en tierra, descontando el calado. 
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A partir de esta cimentación ficticia la distribución de tensiones es, según líneas de 
pendiente 2V:1H dibujadas desde los bordes de la cimentación ficticia (ver figura en 
página siguiente). La cimentación ficticia es el cuadrado equivalente a la sección 

circular del pilote, cuadrado cuyo lado es l = 502,0 = 0,71 m. 

 
El incremento de tensión provocado en la mitad del estrato de arcilla es 
 

Δp = ( ) ( )zLzB

Q

+⋅+
 

 Siendo, 
 
Q = carga total 
B, L = dimensiones de la cimentación 
z = distancia desde la cimentación ficticia al centro de la capa de arcilla. 
Δp = incremento de tensión en el centro de la capa de arcilla 
 
 Las hipótesis de cálculo son: 
 

Situación L pilote 
(m) 

Calado 
(m) Q  

(t) 

Lt (m) Z (m) Δp (t/m) 

1 22,00 8,00 60 9,3 15,20 0,515 

2 18,50 6,50 45 8,0 18,00 0,128 

3 22,00 10,50 28 7,7 13,00 0,149 

Tabla 24. Parámetros para el calculo de asientos de la capa D 
 
Las columnas tipo del terreno para cada situación se pueden consultar en tablas 15 a 
17, en la figura siguiente (Fig 1) se puede observar de forma grafica cada una de las 
situaciones de estudio.  
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Fig 1. Diferentes Situaciones de estudio de asientos 

 
El asiento se obtiene mediante la expresión: 
 

Sc = 
0

0

0

log
1

·

p

p

e

HC pc
Δ+

+
 

Donde: 
 
p0 = presión efectiva sobre el estrato medio de arcilla antes de la construcción del 
pilote. 
Δp = incremento de tensión 
e0 = relación de vacíos inicial 
Cc = índice de compresión 
H = espesor de la capa de arcillas 
 
Aplicando para los valores obtenidos en cada una de las curvas edométricas 
tendremos: 
 

Situación p0 (t/m
2) 

 1 + e0 Cc H (cm) Sc (cm) 

1 19,21 1,605 0,099 300 0,21 

2 19,22 1,541 0,067 300 0,04 

3 14,96 1,773 0,110 220 0,06 

Tabla 25. Asientos de la capa de arcillas (Capa D) 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

 
5.1 Antecedentes 

 
El presente informe geotécnico se realiza con el objetivo principal de obtener las  
características geotécnicas del terreno para determinar la capacidad portante de una 
cimentación mediante pilotes para las obras de remodelación del Moll de Pescadors. 
 
El sistema de cimentación escogido es el pilote de extracción con camisa perdida, con 
la colocación previa de 4 tubos longitudinales, a lo largo de todo el pilote, de pequeño 
diámetro (aproximadamente 5 cm) destinados fundamentalmente al control de 
ejecución y posteriores ensayos, y a una posible necesidad de inyecciones en los 
materiales que conformarán la zona de resistencia por punta del pilote.  
 
5.2 Consideraciones sobre la cimentación por pilotes 

 
El subsuelo de apoyo por punta y fuste de los pilotes presenta variaciones 
significativas, hecho que se ha traducido a tener que diferenciar tres situaciones para el 
cálculo de cimentaciones. Siendo, generalmente, la capa de apoyo de los pilotes la que 
hemos denominado Capa C, constituida por arenas medias a densas.  

 
La presencia de arcillas terciarias blandas (capa D), subyacentes a los materiales 
resistentes (capa C) introduce la necesidad de comprobar y aplicar el efecto del 
punzonamiento debido a esta capa y la cuantificación de su deformación vertical por 
los asientos de consolidación. 
 
 

Cornellà de Llobregat, 29 de marzo de 2014 
 
 

 
 

 
  

Ulpiano González                                                                David Revilla Flavia 
                         Ingeniero Industrial                                                                                                                   Geólogo 
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ANEJO 10 
ACTAS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 



INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-14-1030

PETICIONARI: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
NIF: B-65426744
ADREÇA: C. Tirso de Molina, 36 Planta 2   08940   CORNELLA DE LLOBREGAT

SITUACIÓ: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
MUNICIPI: BARCELONA

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 72 pàgines, inclosa la present.

Analítica d'aigua EHE 2008
Acidesa de Baumann-Gully 83962 : 2008

Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99

Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993
Contingut en guixos NLT 115/99

Contingut quantitatiu en sulfats solubles 83963 : 2008
Contingut qualitatiu en sulfats solubles 103 202 : 1995

Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993

Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994 m-4, m-11, m-15
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996

Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996
Tall Directe UU 103 401 : 1998 m-1 a m-3, m-5 a m-8, m-12 a m-20, m-24

Compressió simple en sòls 103 400 : 1993 m-4, m-11, m-15
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990

Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-4, m-11 a m-15, m-17, m-19, m-21 a m-24

Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-4, m-11 a m-15, m-17, m-19, m-21 a m-24

Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1 a m-24
Passa 0,08 103 101 : 1995

Densitat natural 103 301 : 1994
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural 103 300 : 1993

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb les
condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

Data recepció : 17/02/2014 Inici Assaigs : 17/02/2014 Final Assaigs : 19/03/2014

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8 m-9
S-1 S-1 S-1 S-1 S-1 S-2 S-2 S-2 S-2
5,70 11,70 18,30 24,20 28,00 2,50 14,50 20,50 29,50
0,60 0,60 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

B (SPT) B (SPT) B (SPT) A (MP) B (SPT) B (SPT) B (SPT) B (SPT) B (SPT)

99,7 100,0 100,0 98,8 80,5 100,0 100,0 100,0 83,6

98,7 99,7 99,9 97,8 70,4 99,7 99,4 100,0 60,8

94,6 93,0 92,7 90,6 67,0 97,0 82,1 98,7 23,6

17,5 17,7 16,6 83,4 13,5 22,0 18,2 20,4 11,1

30,4

17,6

12,8

SM SM SM CL SM SM SM SM SW-SM

>0,41

10,93

0,13 0,09 0,29 0,23 0,18 0,36 0,15

30,8 34,5 26,1 27,6 31,0 26,8 30,1

0,605

0,374

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG

L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE

Ind. Inf. (MPa)

C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)

GUIXOS (%)

SALS SOLUBLES (%)

ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)

GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

m-10 m-11 m-12 m-13 m-14 m-15 m-16 m-17 m-18
S-5 S-5 S-3 S-3 S-3 S-3 S-3 S-4 S-4

13,00 25,00 6,00 9,00 15,00 21,00 24,00 4,50 10,50
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

B (SPT) A (MI) B (SPT) B (SPT) B (SPT) A (MI) B (SPT) B (SPT) B (SPT)

99,9 88,2 99,1 99,2 100,0 99,1 76,5 100,0 71,8

99,7 83,1 95,2 98,6 99,7 95,6 63,4 99,2 71,1

94,7 59,1 75,5 91,4 90,4 88,4 25,5 71,6 49,3

20,2 42,1 12,5 15,3 12,7 81,1 8,6 9,2 8,4

25,9 - - - 27,3 -

16,0 - - - 17,2 -

9,9 N.P. N.P. N.P. 10,1 N.P.

SM SC SM SM SM CL SW-SM SP-SM SP-SM

0,22 >0,20

15,23 16,36

0,15 0,19 0,28 0,19 0,06 0,00 0,28 0,19

30,4 33,1 26,8 36,6 25,2 35,7 31,5 33,8

0,541 0,773

0,380 0,515

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG

L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE

Ind. Inf. (MPa)

C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)

GUIXOS (%)

SALS SOLUBLES (%)

ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)

GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

m-19 m-20 m-21 m-22 m-23 m-24
S-4 S-4 S-4 S-5 S-5 S-4

13,50 19,50 27,30 7,00 22,00 16,50
0,60 0,60 0,30 0,60 0,60 0,60

B (SPT) B (SPT) A (MR) B (SPT) B (SPT) B (SPT)

99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8

99,4 99,7 99,9 99,9 99,8 99,1

91,5 90,4 96,9 98,6 75,2 78,4

16,2 11,4 73,0 18,3 14,5 16,9

- 27,1 - - -

- 17,0 - - -

N.P. 10,1 N.P. N.P. N.P.

SM SP-SM CL SM SM SM

0,27 0,20 0,03

32,4 31,8 31,7

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG

L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE

Ind. Inf. (MPa)

C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)

GUIXOS (%)

SALS SOLUBLES (%)

ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)

GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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DESCRIPCIÓ DE MOSTRES INALTERADES

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

m-11
S-5

25,00
0,60
A (MI)

Mostra: m-15
Sondeig: S-3
Profunditat (m): 21,00
Longitud (m): 0,60
Tipus: A (MI)

Descripció:

Observacions:

Mostra:
Sondeig:
Profunditat (m):
Longitud (m):
Tipus:

Sorres de gra mig a fi, amb matriu argilosa marró clar i alguna grava
fina. Saturades i de cohesió mitjana.

Observacions:

Argila amb sorra, de color marró clar. Saturada i de cohesió mitjana.

Descripció:

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,09
0,11 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 98,7 98,3 94,6 75,2 17,5

m-1
S-1

0,6
5,7

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,3 82,3 17,5
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,09
0,13 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,5 93,0 70,3 17,7

m-2
S-1

0,6
11,7

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 82,3 17,7
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,1
0,18 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 92,7 55,3 16,6

m-3
S-1

0,6
18,3

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 83,4 16,6
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
- - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 98,8 97,8 97,1 90,6 85,0 83,4

m-4
S-1

0,4
24,2

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

A (MP)

19/03/2014

Observacions:

1,2 15,5 83,4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,12
0,29 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 88,4 87,7 82,6 80,5 70,4 69,4 67,0 39,0 13,5

m-5
S-1

0,6
28

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

19,5 67,0 13,5
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,09
0,16 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 97,0 60,9 22,0

m-6
S-2

0,6
2,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 78,0 22,0
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,1
0,2 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,2 82,1 47,7 18,2

m-7
S-2

0,6
14,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 81,8 18,2
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,086
0,11 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 87,0 20,4

m-8
S-2

0,6
20,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 79,6 20,4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,51

2 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 96,1 91,5 90,5 86,4 83,6 60,8 53,6 23,6 14,3 11,1

m-9
S-2

0,6
29,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

16,4 72,5 11,1
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,094
0,18 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,7 99,6 94,7 56,5 20,2

m-10
S-5

0,6
13

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,1 79,7 20,2
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,41 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 97,6 92,6 91,8 89,0 88,2 83,1 81,1 59,1 45,6 42,1

m-11
S-5

0,6
25

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

A (MI)

19/03/2014

Observacions:

11,8 46,1 42,1
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,14
0,27 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,1 95,2 93,8 75,5 36,6 12,5

m-12
S-3

0,6
6

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,9 86,6 12,5
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,1
0,18 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,2 98,6 98,5 91,4 53,6 15,3

m-13
S-3

0,6
9

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,8 83,9 15,3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,11
0,21 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,5 90,4 43,5 12,7

m-14
S-3

0,6
15

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,0 87,3 12,7
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
- - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,1 95,6 94,3 88,4 83,4 81,1

m-15
S-3

0,6
21

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

A (MI)

19/03/2014

Observacions:

0,9 18,1 81,1
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GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat

20



ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

0,1 Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,49
1,3 13,0 1,8

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 91,6 85,8 80,6 80,6 78,1 76,5 63,4 58,9 25,5 12,6 8,6

m-16
S-3

0,6
24

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

23,5 67,8 8,6
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

0,08 Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,19
0,3 3,8 1,5

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 99,1 71,6 21,9 9,2

m-17
S-4

0,6
4,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,0 90,8 9,2
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

0,085 Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,18
0,68 8,0 0,6

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 83,8 72,2 72,2 72,2 71,8 71,8 71,1 70,7 49,3 27,5 8,4

m-18
S-4

0,6
10,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

28,2 63,4 8,4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,095
0,15 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,4 99,3 91,5 63,5 16,2

m-19
S-4

0,6
13,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,2 83,5 16,2
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,16
0,24 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 90,4 33,1 11,4

m-20
S-4

0,6
19,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

0,0 88,6 11,4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
- - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 96,9 81,1 73,0

m-21
S-4

0,3
27,3

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

A (MR)

19/03/2014

Observacions:

0,0 27,0 73,0
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,09
0,13 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 98,6 74,5 18,3

m-22
S-5

0,6
7

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,0 81,7 18,3
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,15
0,28 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5 75,2 32,3 14,5

m-23
S-5

0,6
22

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,0 85,5 14,5
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,12
0,25 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 99,1 98,7 78,4 40,3 16,9

m-24
S-4

0,6
16,5

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

B (SPT)

19/03/2014

Observacions:

0,2 83,0 16,9
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

15 29
p15 p10 a39 a33

115,4 124,9 52,1 60,8
112,1 121,7 51,3 59,9
101,9 110,6 46,7 54,9
10,2 11,1 4,6 5,1
3,3 3,2 0,8 0,9
32,6 28,9 17,6 17,6

30,4

17,6

12,8

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

m-4
S-1
24,2
0,4

A (MP)

19/03/2014

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID

10

10 100

N
º 

d
e 

co
p

s

% d'humitat

20

30

40

25

35

15

20 30 40 50 60 70 80 90

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat

30



DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

18 33
p2 p7 a39 a64

129,5 98,5 52,4 54,4
126,3 95,4 51,6 53,5
114,6 82,6 46,7 47,7
11,8 12,7 4,9 5,8
3,2 3,1 0,8 0,9
27,1 24,6 16,0 16,0

25,9

16,0

9,9

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

m-11
S-5
25
0,6

A (MI)

19/03/2014

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

15 35
p8 p60 a65 b35

132,4 114,5 53,2 57,4
128,9 111,5 52,3 56,8
116,5 99,9 46,8 53,4
12,4 11,5 5,4 3,4
3,5 3,0 0,9 0,6
28,3 26,3 17,1 17,4

27,3

17,2

10,1

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

m-15
S-3
21
0,6

A (MI)

19/03/2014

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

16 29
p10 p68 b36 b30

125,2 124,8 53,6 56,3
121,9 121,3 52,8 55,6
110,6 108,0 48,2 51,9
11,4 13,3 4,7 3,8
3,2 3,5 0,8 0,6
28,3 26,5 17,0 17,0

27,1

17,0

10,1

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig:

m-21
S-4
27,3
0,3

A (MR)

19/03/2014

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions

m-22
Sondeig S-3 S-3 S-3 S-4 S-4 S-5
Mostra m-12 m-13 m-14 m-17 m-19

7,00
Longitud (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Profunditat (m) 6,00 9,00 15,00 4,50 13,50

B (SPT)

Inici 17/02/14 17/02/14 17/02/14 17/02/14 17/02/14 17/02/14 

Tipus B (SPT) B (SPT) B (SPT) B (SPT) B (SPT)

19/03/14 

Límit líquid - - - - - -

Final 19/03/14 19/03/14 19/03/14 19/03/14 19/03/14 

-
Índex de plasticitat N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Límit plàstic - - - - -

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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34



DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-14-1030
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)
Municipi: BARCELONA

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions

Sondeig S-5 S-4
Mostra m-23 m-24

Longitud (m) 0,60 0,60
Profunditat (m) 22,00 16,50

Inici 17/02/14 17/02/14 

Tipus B (SPT) B (SPT)

Límit líquid - -

Final 19/03/14 19/03/14 

Índex de plasticitat N.P. N.P.
Límit plàstic - -

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat
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ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Norma UNE 103 400 : 1993

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Velocitat de deformació unitària (entre 1 i 2 % per minut de l'alçada de la proveta) 1,27 mm/min

Anell dinamomètric: Referència: ad3 Constant: 12,7 N/div

Resistència
0,41  (kg/cm2)

Deformació 
10,93 %

Angle trencament
- º

A (MP)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

m-4
S-1
24,2
0,4

Alçada (cm): 18,21 T+S (g) 1717,04
Secció (cm²): 42,87 T (g) 300,07

Dimensions: Densitat: Ruptura:
Diàmetre (cm): 7,39 T+S+A (g) 1968,64

Dens. Hum. (g/cm3) 2,14
Dens. Seca (g/cm3) 1,82

Volum (cm³): 780,67 Ref. tara g64
U (%/min): 1,43 Humitat (%) 17,76
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RUPTURA

La mostra assajada es comporta de 
manera plàstica, i no arriba a trencar.
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ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Norma UNE 103 400 : 1993

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Velocitat de deformació unitària (entre 1 i 2 % per minut de l'alçada de la proveta) 1,27 mm/min

Anell dinamomètric: Referència: ad3 Constant: 12,9 N/div

Resistència
0,22  (kg/cm2)

Deformació 
15,23 %

Angle trencament
- º

A (MI)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

m-11
S-5
25
0,6

Alçada (cm): 14,66 T+S (g) 1058,24
Secció (cm²): 26,86 T (g) 297,16

Dimensions: Densitat: Ruptura:
Diàmetre (cm): 5,85 T+S+A (g) 1176,89

Dens. Hum. (g/cm3) 2,23
Dens. Seca (g/cm3) 1,93

Volum (cm³): 393,84 Ref. tara g65
U (%/min): 1,15 Humitat (%) 15,59
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La mostra assajada es comporta de 
manera plàstica, deformant-se sense  
arribar a trencar.
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ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Norma UNE 103 400 : 1993

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Velocitat de deformació unitària (entre 1 i 2 % per minut de l'alçada de la proveta) 1,27 mm/min

Anell dinamomètric: Referència: ad3 Constant: 12,9 N/div

Resistència
0,20  (kg/cm2)

Deformació 
16,36 %

Angle trencament
- º

A (MI)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

m-15
S-3
21
0,6

Alçada (cm): 16,5 T+S (g) 1011,59
Secció (cm²): 25,50 T (g) 297,74

Dimensions: Densitat: Ruptura:
Diàmetre (cm): 5,70 T+S+A (g) 1174,26

Dens. Hum. (g/cm3) 2,08
Dens. Seca (g/cm3) 1,70

Volum (cm³): 420,83 Ref. tara g67
U (%/min): 1,30 Humitat (%) 22,79
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RUPTURA

La mostra assajada es comporta de 
manera plàstica, deformant-se sense  
arribar a trencar.
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 405 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

20
51

0,00 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
0,605 0,563 0,545 0,526 0,499 0,469 0,436

8,00 16,00 4,00 1,00 0,50
0,396 0,353 0,360 0,370 0,374

Observacions

Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)
Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)

Grau de saturació (%) 100,00
Índex de porus inicial 0,61

Densitat seca (g/cm³) 1,74

Densitat par. sòlides (g/cm³) 2,80

Humitat final (%) 16,43 Diàmetre anell (mm):
Humitat inicial (%) 23,86 Alçada anell (mm):

Inici assaig: 17/02/2014

Final assaig: 19/03/2014

0,4
A (MP)

Recepció: 17/02/2014
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus: A (MP)
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 405 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

20
51

0,00 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
0,541 0,515 0,502 0,491 0,473 0,452 0,426

8,00 16,00 4,00 1,00 0,50
0,397 0,365 0,372 0,377 0,380

Observacions

Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)
Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)

Grau de saturació (%) 94,62
Índex de porus inicial 0,54

Densitat seca (g/cm³) 1,82

Densitat par. sòlides (g/cm³) 2,80

Humitat final (%) 12,71 Diàmetre anell (mm):
Humitat inicial (%) 18,29 Alçada anell (mm):

Inici assaig: 17/02/2014

Final assaig: 19/03/2014

0,6
A (MI)

Recepció: 17/02/2014
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus: A (MI)
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 405 : 1994

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

20
51

0,00 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00
0,773 0,718 0,698 0,676 0,647 0,614 0,578

8,00 16,00 4,00 1,00 0,50
0,538 0,492 0,500 0,511 0,515

Observacions

Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)
Índex de porus final

Esgraó de càrrega (kg/cm²)

Grau de saturació (%) 97,31
Índex de porus inicial 0,77

Densitat seca (g/cm³) 1,58

Densitat par. sòlides (g/cm³) 2,80

Humitat final (%) 17,33 Diàmetre anell (mm):
Humitat inicial (%) 26,88 Alçada anell (mm):

Inici assaig: 17/02/2014

Final assaig: 19/03/2014

0,6
A (MI)

Recepció: 17/02/2014
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus: A (MI)
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:

m-15
S-3
21
0,6

A (MI)

-2,23

-2,18

-2,13

-2,08

-2,03

-1,98

-1,93

-1,88

-1,83

-1,78

1 10 100 1000 10000 100000

D
e

fo
rm

ac
ió

 v
e

rt
ic

al
 (

m
m

)

Temps (segons)

CORBA DE CONSOLIDACIÓ

4

-2,68

-2,63

-2,58

-2,53

-2,48

-2,43

-2,38

-2,33

-2,28

-2,23

-2,18

1 10 100 1000 10000 100000

D
e

fo
rm

ac
ió

 v
e

rt
ic

al
 (

m
m

)

Temps (segons)

CORBA DE CONSOLIDACIÓ

8

Pressió 
(kg/cm²)

Pressió 
(kg/cm²)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  laboratori@geomar.cat
52



CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SLSondeig:

Norma UNE 103 405 : 1994 Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014)Prof. Inicial (m):
Municipi: BARCELONA Prof. final (m):

Tipus:
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 27,29 28,65 30,08
Humitat final (%) 24,99 26,32 25,86

Dens. Hum. (g/cm3) 1,79 1,79 1,78

Dens. Seca (g/cm3) 1,40 1,39 1,37
Índex de porus ini. 0,924 0,942 0,968
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,395 0,764 1,302
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,395 0,764 1,303

Observacions

UU

Cohesió
0,13  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
30,8 (º)

SI
NO
NO
SI

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 27,69 27,58 25,80
Humitat final (%) 24,42 25,08 23,96

Dens. Hum. (g/cm3) 1,85 1,84 1,85

Dens. Seca (g/cm3) 1,45 1,44 1,47
Índex de porus ini. 0,866 0,871 0,834
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,464 0,741 1,482
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,464 0,741 1,482

Observacions

m-2
S-1
11,7
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 25,23 26,69 25,86
Humitat final (%) 23,13 23,78 23,19

Dens. Hum. (g/cm3) 1,86 1,86 1,86

Dens. Seca (g/cm3) 1,48 1,47 1,48
Índex de porus ini. 0,819 0,837 0,826
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,542 0,765 1,274
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,542 0,765 1,274

Observacions

m-3
S-1
18,3
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,29  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
26,1 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 24,39 25,99 23,96
Humitat final (%) 22,21 23,18 22,85

Dens. Hum. (g/cm3) 1,84 1,84 1,85

Dens. Seca (g/cm3) 1,48 1,46 1,49
Índex de porus ini. 0,826 0,847 0,813
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,542 0,684 1,303
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,542 0,684 1,303

Observacions

m-5
S-1
28
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,23  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
27,6 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 29,52 28,36 26,06
Humitat final (%) 23,66 23,53 22,88

Dens. Hum. (g/cm3) 1,87 1,87 1,87

Dens. Seca (g/cm3) 1,44 1,46 1,48
Índex de porus ini. 0,870 0,855 0,819
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,474 0,782 1,377
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,474 0,782 1,377

Observacions

m-6
S-2
2,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,18  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
31,0 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 24,20 23,19 24,63
Humitat final (%) 21,56 20,89 21,93

Dens. Hum. (g/cm3) 1,93 1,92 1,93

Dens. Seca (g/cm3) 1,56 1,56 1,55
Índex de porus ini. 0,735 0,733 0,746
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,587 0,903 1,357
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,587 0,903 1,357

Observacions

m-7
S-2
14,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,36  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
26,8 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 32,58 32,53 30,79
Humitat final (%) 29,09 28,72 27,50

Dens. Hum. (g/cm3) 1,75 1,75 1,75

Dens. Seca (g/cm3) 1,32 1,32 1,34
Índex de porus ini. 1,045 1,049 1,016
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,465 0,684 1,321
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,465 0,684 1,321

Observacions

m-8
S-2
20,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,15  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
30,1 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 27,58 26,01 25,89
Humitat final (%) 24,45 23,82 23,72

Dens. Hum. (g/cm3) 1,87 1,88 1,88

Dens. Seca (g/cm3) 1,47 1,49 1,49
Índex de porus ini. 0,839 0,812 0,808
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,497 0,654 1,350
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,497 0,654 1,350

Observacions

m-10
S-5
13
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,15  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
30,4 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 19,72 21,68 20,71
Humitat final (%) 19,18 21,14 19,97

Dens. Hum. (g/cm3) 1,81 1,80 1,79

Dens. Seca (g/cm3) 1,51 1,48 1,48
Índex de porus ini. 0,790 0,828 0,822
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,478 0,907 1,476
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,478 0,907 1,476

Observacions

m-12
S-3
6

0,6
B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,19  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
33,1 (º)
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laboratori@geomar.cat
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 29,40 25,99 27,00
Humitat final (%) 24,52 24,01 24,93

Dens. Hum. (g/cm3) 1,82 1,82 1,82

Dens. Seca (g/cm3) 1,41 1,44 1,43
Índex de porus ini. 0,916 0,872 0,887
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,520 0,809 1,287
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,520 0,809 1,287

Observacions

Cohesió
0,28  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
26,8 (º)

SI
NO
NO
SI
UU

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014
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laboratori@geomar.cat
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 24,13 25,63 24,74
Humitat final (%) 22,61 23,43 22,41

Dens. Hum. (g/cm3) 1,84 1,85 1,85

Dens. Seca (g/cm3) 1,48 1,47 1,48
Índex de porus ini. 0,825 0,837 0,819
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,595 0,888 1,695
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,595 0,888 1,695

Observacions

Cohesió
0,19  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
36,6 (º)

SI
NO
NO
SI
UU

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014
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laboratori@geomar.cat
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 25,60 27,32 27,51
Humitat final (%) 22,45 23,08 22,41

Dens. Hum. (g/cm3) 1,99 1,99 2,00

Dens. Seca (g/cm3) 1,58 1,56 1,57
Índex de porus ini. 0,704 0,729 0,722
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,374 0,414 1,041
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,374 0,414 1,041

Observacions

m-15
S-3
21
0,6

A (MI)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
NO

Cohesió
0,06  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
25,2 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 8,64 9,61 8,82
Humitat final (%) 8,35 9,21 8,54

Dens. Hum. (g/cm3) 1,93 1,93 1,93

Dens. Seca (g/cm3) 1,78 1,76 1,77
Índex de porus ini. 0,521 0,535 0,522
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,376 0,670 1,461
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,376 0,670 1,461

Observacions

Cohesió
0,00  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
35,7 (º)

SI
NO
NO
SI
UU

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 23,50 23,12 23,95
Humitat final (%) 21,91 21,84 21,92

Dens. Hum. (g/cm3) 1,84 1,83 1,83

Dens. Seca (g/cm3) 1,49 1,48 1,47
Índex de porus ini. 0,816 0,821 0,833
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,565 0,922 1,495
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,565 0,922 1,495

Observacions

m-17
S-4
4,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,28  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
31,5 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 19,58 22,92 23,24
Humitat final (%) 19,35 21,96 21,55

Dens. Hum. (g/cm3) 1,79 1,79 1,81

Dens. Seca (g/cm3) 1,50 1,46 1,47
Índex de porus ini. 0,801 0,850 0,839
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,530 0,864 1,535
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,530 0,864 1,535

Observacions

m-18
S-4
10,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,19  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
33,8 (º)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 1 2 3 4 5

Te
n

si
ó

 t
an

ge
n

ci
al

 (
kp

/c
m

²)

Desplaçament horitzontal (mm)

CORBA DESPLAÇAMENT - RESISTÈNCIA AL TALL

y = 0,670x + 0,194

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Te
n

si
ó

  t
an

ge
n

ci
al

 (
kp

/c
m

²)

Tensió normal (kp/cm²)

TENSIÓ NORMAL-TENSIÓ TANGENCIAL

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat

68



ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 24,00 24,76 24,83
Humitat final (%) 23,03 23,27 22,34

Dens. Hum. (g/cm3) 1,87 1,86 1,86

Dens. Seca (g/cm3) 1,51 1,49 1,49
Índex de porus ini. 0,789 0,811 0,812
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,525 0,988 1,507
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,525 0,988 1,507

Observacions

m-19
S-4
13,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,27  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
32,4 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 26,42 27,25 25,77
Humitat final (%) 24,23 24,26 23,35

Dens. Hum. (g/cm3) 1,84 1,84 1,85

Dens. Seca (g/cm3) 1,45 1,45 1,47
Índex de porus ini. 0,860 0,863 0,835
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,493 0,853 1,434
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,493 0,853 1,434

Observacions

m-20
S-4
19,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU

SI
NO
NO
SI

Cohesió
0,20  (kg/cm2)

Angle de fric. Interna 
31,8 (º)
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ASSAIG DE TALL DIRECTE

Norma UNE 103 401 : 1998

Referència: L-14-1030 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Moll de Pescadors (ref.EGE134-2014) Profunditat (m):
Municipi: BARCELONA Longitud (m):

Tipus:

Condicions assaig Condicions del sòl Equip

Diàmetre (cm) 5,00 Hum. Natural: Mecànica Científica. Ref. 21.0400

Alçada h (cm) 2,50 Submergit:
Secció (cm2) 19,63 Consolidat: Despl. Vert: Transductor LVDT Solartron BS5
Volum (cm3) 49,06 Remoldejat: Despl. Horitz: Transductor LVDT Solartron BS10

Velocitat (mm/min) 1,50 Assaig Tensió : Cèl·lula AEP TS 0,5 t

Tensió normal (kp/cm²) 0,5 1 2
Humitat inicial (%) 19,85 21,02 20,85
Humitat final (%) 19,28 19,77 19,97

Dens. Hum. (g/cm3) 1,83 1,84 1,84

Dens. Seca (g/cm3) 1,53 1,52 1,52
Índex de porus ini. 0,766 0,778 0,773
Índex de porus fin. - - -
Tensió Tang. màxima (kg/cm²) 0,330 0,662 1,263
Tensió Tang. adoptada (kg/cm²) 0,330 0,662 1,263

Observacions

m-24
S-4
16,5
0,6

B (SPT)

Recepció: 17/02/2014 Inici assaig: 17/02/2014 Final assaig: 19/03/2014

UU
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Angle de fric. Interna 
31,7 (º)
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-14-1030

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill
Responsable de l'àmbit Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP

GEOMAR és un laboratori d'assaigs per al control de la qualitat en l'edificació, amb Declaració
Responsable número L0600055 presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d'Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
Decret 257/2003 del 21 d'octubre i el Reial decret 410/2010 del 31 de març.

La informació sobre els assaigs i/o proves de servei inclosos a l'abast de l'actuació
corresponent a la Declaració Responsable estan disponibles a la web: www.gencat.cat

Barcelona, 19 de març de 2014

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat
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ANEJO 12 
CÁLCULO CAPACIDAD PORTANTE PILOTE AISLADO 

 
 
 



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 1. Para sondeos S1 y S4. Capa B situada por encima de la capa C D=0,80 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,80 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) 
c 
(kg/cm2)

Longitud 6D L6D 19,80 m Agua 8
Longitud 9D L9D 22,20 m Capa A 10,8 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 24,60 m Capa B 15 1,81 0,81 31 0,21
Area de la punta Ap 0,502 m Capa C 31 1,85 0,85 37 0,19

Capa D 34 2,15 1,15 25 0,06
Capa E 38,4 1,89 0,89 43 0,12

-1
-1

OTROS PARAMETROS
Nq 42,9 Para φ = 37º 
Ks·tgδ 0,25 (valor medio entre arenas flojas y arenas medias, tramos en capa B y C) CÀLCULOS

FS 2,5 Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap
6D 9D 12D

Capa A (m) 1,20 1,20 1,20
Capa B (m) 4,20 4,20 4,20

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO Capa C (m) 4,80 7,20 9,60

σ'0 (t/m
2) 7,722 9,762 11,802

Rp (t) 166,43 210,40 254,37

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 25,62 31,65 37,68
Ks·tgδ 0,25 0,25 0,25

 σ'0 3,86 4,88 5,90
RF (t) 24,73 38,62 55,59

Efecto del punzonamiento
RESULTADOS 6D 9D 12D

Carga de hundimiento Qh (t) = 191,16 249,02 309,96 6D 9D 12D
Carga vertical admisible Qadm (t) = 76,47 99,61 123,98 H (m) 11,20 8,80 6,40

su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D φ(º) 37,00 37,00 37,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 135,14 149,43 156,27 tg3φ 0,4279 0,4279 0,4279

Carga vertical admisible Qadm (t) = 54,06 59,77 62,51 σ'v (t/m
2) 7,72 9,76 11,80

Qp (t/m2) 219,76 220,56 200,40

Qhp (t) 110,41 110,81 100,68
H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 2. Para sondeos S2 y S5. No se detecta capa B. D=0,80 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,80 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) 
c 
(kg/cm2)

Longitud 6D L6D 16,30 m Agua 6,5
Longitud 9D L9D 18,70 m Capa A 11,5 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 21,10 m Capa C 31 1,85 0,85 37 0,19
Area de la punta Ap 0,502 m Capa D 34 2,15 1,15 25 0,06

Capa E 39,6 1,89 0,89 43 0,12
-1
-1

OTROS PARAMETROS
Nq 42,9 Para φ = 37º CÀLCULOS

Ks·tgδ 0,3 (valor medio arenas medias) Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap

FS 2,5 6D 9D 12D
Capa C (m) 4,80 7,20 9,60

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO
σ'0 (t/m

2) 4,08 6,12 8,16

Rp (t) 87,94 131,90 175,87

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 12,06 18,09 24,12
Ks·tgδ 0,30 0,30 0,30

 σ'0 2,04 3,06 4,08
RF (t) 7,38 16,60 29,52

Efecto del punzonamiento

6D 9D 12D
H (m) 14,70 12,30 9,90

RESULTADOS 6D 9D 12D su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 95,32 148,51 205,39 φ(º) 37,00 37,00 37,00
Carga vertical admisible Qadm (t) = 38,13 59,40 82,16 tg3φ 0,4279 0,4279 0,4279

σ'v (t/m
2) 4,08 6,12 8,16

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D Qp (t/m2) 159,40 194,17 208,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 87,46 114,16 134,02 Qhp (t) 80,08 97,55 104,50
Carga vertical admisible Qadm (t) = 34,98 45,66 53,61 H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 3. Para sondeo S3. Capa B intercalada en capa C. D=0,80 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,80 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) c (kg/cm2)
Longitud 6D L6D 19,50 m Agua 10,5
Longitud 9D L9D 21,90 m Capa A 14,7 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 24,30 m Capa C1 19,8 1,85 0,85 37 0,19
Area de la punta Ap 0,502 m Capa B 24,3 1,81 0,81 31 0,21

Capa C2 30,1 1,85 0,85 37 0,19
Capa D 32,3 2,15 1,15 25 0,06
Capa E 35,1 1,89 0,89 43 0,12

OTROS PARAMETROS
6D 9D 12D

Nq 29,44 Para φ = 34º 23,2 φ = 32º 29,44 φ = 34º CÀLCULOS

Ks·tgδ 0,25 (valor medio entre arenas flojas y arenas medias, tramos en capa B y C) Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap

FS 2,5 6D 9D 12D
Capa A (m) 2,60 2,60 2,60

Capa C1 (m) 4,80 5,10 5,10
Capa B (m) 2,10 4,50

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO Capa C2 (m)

σ'0 (t/m
2) 4,6 6,56 8,5

Rp (t) 68,04 76,41 125,72

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 18,59 24,62 30,65
Ks·tgδ 0,25 0,25 0,25

 σ'0 2,30 3,28 4,25
RF (t) 10,69 20,17 32,56

Efecto del punzonamiento
RESULTADOS 6D 9D 12D

Carga de hundimiento Qh (t) = 78,73 96,59 158,28 6D 9D 12D
Carga vertical admisible Qadm (t) = 31,49 38,64 63,31 H (m) 10,60 8,20 5,80

su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D φ(º) 34,00 32,00 34,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 64,15 69,98 88,40 tg3φ 0,3069 0,2440 0,3069

Carga vertical admisible Qadm (t) = 25,66 27,99 35,36 σ'v (t/m
2) 4,60 6,56 8,50

Qp (t/m2) 106,42 99,14 111,14

Qhp (t) 53,46 49,81 55,84
H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 1. Para sondeos S1 y S4. Capa B situada por encima de la capa C D=0,95 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,95 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) c (kg/cm2)
Longitud 6D L6D 20,70 m Agua 8
Longitud 9D L9D 23,55 m Capa A 10,8 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 26,40 m Capa B 15 1,81 0,81 31 0,21
Area de la punta Ap 0,708 m Capa C 31 1,85 0,85 37 0,19

Capa D 34 2,15 1,15 25 0,06
Capa E 38,4 1,89 0,89 43 0,12

-1
-1

OTROS PARAMETROS
Nq 42,9 Para φ = 37º 
Ks·tgδ 0,25 (valor medio entre arenas flojas y arenas medias, tramos en capa B y C) CÀLCULOS

FS 2,5 Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap
6D 9D 12D

Capa A (m) 1,20 1,20 1,20
Capa B (m) 4,20 4,20 4,20

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO Capa C (m) 5,70 8,55 11,40

σ'0 (t/m
2) 8,487 10,9095 13,332

Rp (t) 257,95 331,57 405,20

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 33,11 41,61 50,11
Ks·tgδ 0,25 0,25 0,25

 σ'0 4,24 5,45 6,67
RF (t) 35,13 56,75 83,52

Efecto del punzonamiento
RESULTADOS 6D 9D 12D

Carga de hundimiento Qh (t) = 293,07 388,32 488,72 6D 9D 12D
Carga vertical admisible Qadm (t) = 117,23 155,33 195,49 H (m) 10,30 7,45 4,60

su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D φ(º) 37,00 37,00 37,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 171,85 187,35 190,37 tg3φ 0,4279 0,4279 0,4279

Carga vertical admisible Qadm (t) = 68,74 74,94 76,15 σ'v (t/m
2) 8,49 10,91 13,33

Qp (t/m2) 192,98 184,34 150,82

Qhp (t) 136,72 130,60 106,85
H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 2. Para sondeos S2 y S5. No se detecta capa B. D=0,95 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,95 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) 
c 
(kg/cm2)

Longitud 6D L6D 17,20 m Agua 6,5
Longitud 9D L9D 20,05 m Capa A 11,5 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 22,90 m Capa C 31 1,85 0,85 37 0,19
Area de la punta Ap 0,708 m Capa D 34 2,15 1,15 25 0,06

Capa E 39,6 1,89 0,89 43 0,12
-1
-1

OTROS PARAMETROS
Nq 42,9 Para φ = 37º CÀLCULOS

Ks·tgδ 0,3 (valor medio arenas medias) Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap

FS 2,5 6D 9D 12D
Capa C (m) 5,70 8,55 11,40

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO
σ'0 (t/m

2) 4,845 7,2675 9,69

Rp (t) 147,25 220,88 294,51

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 17,00 25,50 34,01
Ks·tgδ 0,30 0,30 0,30

 σ'0 2,42 3,63 4,85
RF (t) 12,36 27,80 49,43

Efecto del punzonamiento

6D 9D 12D
H (m) 13,80 10,95 8,10

RESULTADOS 6D 9D 12D su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 159,61 248,68 343,94 φ(º) 37,00 37,00 37,00
Carga vertical admisible Qadm (t) = 63,84 99,47 137,57 tg3φ 0,4279 0,4279 0,4279

σ'v (t/m
2) 4,85 7,27 9,69

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D Qp (t/m2) 152,31 177,64 178,10

Carga de hundimiento Qh (t) = 120,26 153,66 175,61 Qhp (t) 107,90 125,85 126,18
Carga vertical admisible Qadm (t) = 48,10 61,46 70,24 H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote



CALCULO CIMENTACIONES: PILOTE AISLADO

PROYECTO: MUELLE PESCADORES

Situación 3. Para sondeo S3. Capa B intercalada en capa C. D=0,95 m

DIMENSIONES PILOTE PARAMETROS GEOTECNICOS

Diametro D 0,95 m Litotipus Prof (m) γ (t/m3) γ' (t/m3) φ (º) c (kg/cm2)
Longitud 6D L6D 20,40 m Agua 10,5
Longitud 9D L9D 23,25 m Capa A 14,7 1,2 0,2 25 0,00

Longitud 12D L12D 26,10 m Capa C1 19,8 1,85 0,85 37 0,19
Area de la punta Ap 0,708 m Capa B 24,3 1,81 0,81 31 0,21

Capa C2 30,1 1,85 0,85 37 0,19
Capa D 32,3 2,15 1,15 25 0,06
Capa E 35,1 1,89 0,89 43 0,12

OTROS PARAMETROS
6D 9D 12D

Nq 29,44 Para φ = 34º 23,2 φ = 32º 29,44 φ = 34º CÀLCULOS

Ks·tgδ 0,25 (valor medio entre arenas flojas y arenas medias, tramos en capa B y C) Resistencia por punta RP =σ'0 · Nq · Ap

FS 2,5 6D 9D 12D
Capa A (m) 2,60 2,60 2,60

Capa C1 (m) 5,10 5,10 5,10
Capa B (m) 0,60 3,45 4,50

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO Capa C2 (m) 1,80

σ'0 (t/m
2) 5,341 7,65 10,03

Rp (t) 111,40 125,73 209,20

Resistencia por fuste RF = Ks · σ'0 · tgδ · Af
6D 9D 12D

Af 24,76 33,26 41,76
Ks·tgδ 0,25 0,25 0,25

 σ'0 2,67 3,82 5,02
RF (t) 16,53 31,80 52,36

Efecto del punzonamiento
RESULTADOS 6D 9D 12D

Carga de hundimiento Qh (t) = 127,93 157,53 261,56 6D 9D 12D
Carga vertical admisible Qadm (t) = 51,17 63,01 104,62 H (m) 9,70 6,85 4,00

su (t/m
2) 3,00 3,00 3,00

Efecto punzonamiento 6D 9D 12D φ(º) 34,00 32,00 34,00

Carga de hundimiento Qh (t) = 86,87 94,49 115,32 tg3φ 0,3069 0,2440 0,3069

Carga vertical admisible Qadm (t) = 34,75 37,80 46,13 σ'v (t/m
2) 5,34 7,65 10,03

Qp (t/m2) 99,28 88,48 88,87

Qhp (t) 70,34 62,68 62,96
H = distancia de la punta del pilote a la arcilla, 

su = resistencia al corte sin drenaje
φ = ángulo de rozamiento interno de las arenas sobreyacentes
σ'v  = presión efectiva a la cota de la punta del pilote
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Al present document es presenta el càlcul estructural del projecte. 

 

L’obra consisteix en l’ampliació del moll de Pescadors mitjançant una nova plataforma 

adossada a l’estructura existent, que consisteix en un moll de tipus dic vertical. Està constituïda 

per una llosa de formigó armat que recolza sobre jàsseres prefabricades que, juntament amb 

els pilots formen pòrtics de llum aproximada 5 m. La unió entre les jàsseres i els pilots és rígida. 

Els pilots són mixtos amb camisa exterior d’acer que s’omple amb formigó interiorment. Els 

pilots, de dos tipus, arriben a profunditats de -25,00m i -39,00m. 

 

Per sobre de la llosa, i sobre les jàsseres que ocupen les posicions perimetrals, es construeix 

un muret rígid. En la resta de la plataforma, la cota final s’assoleix per mitjà d’un forjat lleuger, 

per tal de redir l’efecte del pes propi. La cota final per la plataforma es situa a 2,75m per sobre 

del nivell del mar. En planta, es tracta d’una plataforma esglaonada en forma de “dents de 

serra”, que recolza al llarg dels aproximadament 150m del moll existent. 

 

Per al càlcul de l’acer d’armat s’ha fet servir el programa informàtic llistat a continuació: 

 

Promptuari Informàtic del Formigó Estructural 3.0, desenvolupat per IECA i UDHE-UPM. 

 

 

 

Figura 1. Àmbit del projecte. 
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2. NORMATIVA CONSIDERADA 

 
S’ha considerat la següent normativa vigent de obligat compliment. 

 

• EHE-08. Instrucción del Hormigón Estructural. 

• EAE-09. Instrucción de Acero Estructural. 

• CTE. Código Técnico de le Edificación. DB SE-AE. Documento básico de Acciones en la 

Edificación. 

• NCSR-02. Normativa de Construcción Sismo-Resistente. Parte General. 

• UNE-EN 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

AENOR. 1999. 

 

Tanmateix es compleixen les següents ROM: Recomendaciones para Obras Marítimas, 

elaboradas per Puertos del Estado. 

 

• ROM 0.0-01. Recomendaciones generales y bases de cálculo. 2000. 

• ROM 0.2-90. Recomendaciones para la consideración de Acciones. 1990. 

• ROM 0.5-05. Recomendaciones Geotécnicas. 2005. 

• ROM 2.0-08. Recomendaciones para  obras de Atraque y Amarre. Documento 

provisional. 

 

 

3. PROCEDIMENT GENERAL I BASES DE CÀLCUL 

 
3.1 CRITERIS GENERALS I REQUISITS 

 

Tota obra marítima es construeix per a complir unes determinades funcions, permetent o 

facilitant unes activitats econòmiques, repercutint socialment e interferint amb el medi ambient. 

Aquesta obra deu ser fiable, funcional i operativa durant el temps en que vagi a romandre en 

servei. Al llarg de la seva vida, l’obra passa per diferents estats de projecte, estructurals, 

formals i d’ús i explotació depenent de la variabilitat temporal i espacial dels factors de projecte. 

 

Per diverses raons o causes, l’obra pot perdre, progressivament o de forma sobtada, de forma 

temporal o definitiva, parcial o totalment les seves propietats resistents o estructurals 

(seguretat) i estructurals i formals (servei) per mecanismes descrits en modes de fallada. 

 

L’objectiu d’aquest document és establir un procediment general i les bases de càlcul per que, 
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definida l’alternativa de projecte, es verifiqui si és fiable en front a la seguretat (ELU), i si és 

funcional en front al servei (ELS). 

 

Les obres d’atracada per a ús nàutic-esportiu, iots i mega-iots, fonamentalment han de garantir 

una permanència segura dels vaixells dins el port, facilitant l’accessibilitat dels usuaris. El 

principal condicionant és que la configuració física de l’atracada ha de permetre el màxim 

aprofitament de l’espai disponible per flotes de característiques molt poc homogènies. Per 

aquest motiu, les tipologies més convenients són el pantalà continu o els caps de boies en les 

àrees de fondeig. 

 

Les obres d’atracada i amarratge poden dividir-se en elements o parts a efectes de 

sistematitzar la seva classificació tipològica i establir elements de comparació entre tipologies, 

així com facilitar els processos de dimensionament i de verificació de la seguretat, la 

funcionalitat i la operativitat de les mateixes. Amb caràcter general podran definir-se les 

següents parts: 

 

- Fonamentació: És la part de l’obra encarregada de transmetre al terreny les càrregues 

de l’estructura. 

- Estructura: És l’element o conjunt d’elements que tenen com a missió fonamental la 

conservació de la mateixa fent front a les accions actuants i transmetent-les a la 

fonamentació. 

- Superestructura: És l’element destinat, en el seu cas, a solidaritzar per la part superior al 

conjunt de trams estructurals i a oferir una línia d’atracada contínua, així com a permetre 

la transmissió i el repartiment de les accions d’ús i explotació sobre la estructura 

resistent. D’altra banda, permet també corregir els defectes constructius d’alineació i el 

desnivell entre trams estructurals. 

- Elements d’ús i explotació: Són aquells elements auxiliars la principal funció de les quals 

és possibilitar l’ús i explotació de la obra d’atracada i amarratge d’acord amb els 

requeriments operatius exigits. Els més importants són els següents: 

Defenses: són elements flexibles situats generalment en la superestructura que 

absorbeixen per deformació part o la gairebé totalitat de la energia cinètica que es 

desenvolupa durant l’atracada, limitant els esforços transmesos tant a l’estructura 

com al casc del buc. Alhora, el  sistema de defenses, en combinació amb els 

sistemes d’amarratge sotmesos a tensió, poden utilitzar-se per disminuir els 

moviments del buc atracat. 
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Punts d’amarratge: són elements situats sobre la superestructura (norais, bites i 

cornamuses) que permeten configurar el sistema d’amarratge del buc atracat, la 

principal funció dels quals és limitar els moviments del buc produïts pels agents del 

medi físic durant la seva permanència, transmetent els esforços que es produeixen a 

l’estructura resistent. 

Galeries/Canaletes: són alleugeriments tancats o oberts que es disposen en la 

superestructura per acollir les xarxes tècniques: abastament d’aigua, electricitat, 

il·luminació, contra incendis, comunicacions, etc. 

Paviment: capa superior del ferm o estructura resistent disposada sobre l’explanada 

per suportar el pas de vehicles. 
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Figura 2. Configuracions físiques del atracada que solen ser més convenients en funció del 

tipus de tràfic. 

 

En funció de la tipologia estructural d’aquestes parts descrites, aquesta obra d’atracada es 

classifica com tipus B1: fixes obertes de pilots i C: flotants de pantalans, segons la ROM 2.0. 

Les obres fixes obertes són aquelles en les que l’estructura està formada per una plataforma 

sustentada en pilots o piles, sent el parament que conforma la línia d’atracada no continu, 

permetent el pas del flux d’aigua. Pot considerar-se que en aquesta tipologia la estructura 

integra els elements de la superestructura pròpiament dita. 

 

L’estructura resistent està formada per una plataforma sustentada en pilots verticals i/o inclinats 

i, en els cas que existeixi un reblert adossat, pot complementar-se amb una estructura de 

contenció de terres i d’unió amb la plataforma en coronació del talús. També poden disposar-se 

ancoratges en la plataforma amb l’objectiu de millorar la capacitat resistent de l’obra en front 

càrregues horitzontals. 

 

L’estructura transmet al terreny de fonamentació totes les accions d’ús i explotació actuants 

sobre el tauler per mitjà dels pilots. Quan tots els pilots són verticals, estan sol·licitats per 

esforços axils, tallants i de flexió. En cas de disposar pilots inclinats han d’encastar-se dins el 

terreny resistent la longitud necessària per que la transmissió de càrregues pilot-terreny 

reuneixi les degudes condicions de seguretat. 

 

Els pilots poden ser de formigó modelat "in situ" o prefabricats clavats: mòduls de pantalla, 

perfils metàl·lics (tubulars o de perfil en H), de formigó pretesat o mixtes (tubs farcits de 

formigó). Poden aconseguir profunditats elevades de fins a 50 m. Les dimensions en planta, i 

per tant la capacitat estructural dels pilots ha d'estar en consonància amb la resistència del 

terreny i amb la profunditat assolida. En pilons formigonats "in situ" són usuals diàmetres entre 
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0.6 i 2 m. La malla de la seva disposició en planta sol ser rectangular. La distància entre pilons 

depèn de la magnitud i canalització de les càrregues d'explotació que actuen sobre el tauler, 

buscant una solució d'equilibri entre capacitat portant del tauler i dels pilots. No solen ser usuals 

separacions entre eixos de pilots majors de 8 m. La longitud dels mateixos depèn del tipus de 

terreny, fins a arribar al nivell de profunditat que permeti per punta i / o fust resistir les accions 

verticals transmeses i, si escau, mobilitzar les reaccions horitzontals necessàries per resistir 

part o la totalitat de les accions horitzontals. 

 

La plataforma és normalment de formigó armat, podent estar constituïda per parts 

prefabricades i per parts formigonades "in situ". 

 

La contenció de farciment en la coronació del talús es pot fer amb una solució de gravetat, amb 

murs de formigó prefabricats o construïts "in situ", normalment cimentats per sobre del nivell 

mitjà del mar, o alternativament es pot utilitzar una solució de pantalla de palplanxes 

(tablestacas). 

 

És d'especial rellevància la possibilitat d’assentaments diferencials entre el extradós flexible i la 

plataforma rígida, assentaments que poden dificultar l'explotació del moll pels necessaris 

recrescuts del paviment de l'extradós. Així mateix, és possible el trencament de pilots per falses 

maniobres d'atracada, sobretot amb els bulbs dels vaixells, circumstància a tenir en compte en 

la conservació de les obres d'aquesta tipologia. 

 

Una secció tipus d'aquesta tipologia es recull a la figura 3. 

 

Aquesta tipologia d'obra d'atracada i amarratge pot ser construïda per a tot calat i en 

pràcticament qualsevol tipus de sòl. Les dificultats que poden oferir certs nivells durs que hagin 

de travessar o l'encastament en roca poden resoldre amb pilons perforats i formigonats "in 

situ". No obstant això, la seva utilització és obligada en aquells terrenys en què el substrat 

resistent està a una profunditat excessiva respecte del calat de projecte. 

 

No obstant això, quan el substrat resistent està a una gran profunditat, l'estructura de puntals 

pot arribar a ser molt flexible, generant moviments que poden ser incompatibles amb les 

condicions d'explotació requerides. En aquests casos, i també quan les càrregues horitzontals 

siguin tan elevades que no permetin un dimensionament raonable de l'estructura, és 

recomanable anar a solucions mixtes, separant la plataforma dels punts d'atracada i amarratge 

utilitzant ducs d'alba o bé, rigiditzant l'estructura mitjançant cavallets de pilots inclinats. 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 5: Càlcul estructural  9 

 

Figura 3. Obra d’atracada de pilotes. Secció tipus. 

 

Les obres flotants són aquelles en què la part estructural es troba surant, amb possibilitat de 

moviments verticals i / o horitzontals. Els sistemes de control de la posició es materialitzen a 

través de diferents dispositius d'amarratge, ancorats bé al terreny natural o bé a estructures 

fixes, i triats en funció dels requeriments operatius necessaris i de les condicions locals, tant 

mediambientals (onatge, marees, corrents, vent, ...) com d'ubicació i espai disponible. 

 

Els pantalans són obres d'atracada i amarratge per a càrregues d'ús i explotació relacionades 

amb l'atracada i amarratge d'embarcacions esportives o d'esbarjo, de pesca, plataformes 

auxiliars per a la càrrega i descàrrega de vehicles o trànsit ro-ro, etc. 

 

Estan formades per estructures amb seccions tipus molt variables, generalment d'acer o 

alumini, encara que també pot usar-se la fibra de vidre, el plàstic i el formigó. L'amarratge 

s'aconsegueix generalment mitjançant el guiat des d'estructures fixes com puntals o ducs 

d'alba, en ser necessari per requeriments operatius la màxima limitació de moviments. En 

alguns casos el dispositiu d'amarratge se substitueix per línies d'amarratge compostes de 

cadenes, cables, etc. 

 

En general aquest tipus d'estructures resisteix les accions horitzontals d'ús i explotació 

mitjançant la seva transmissió als elements de guiat i/o als sistemes d'amarratge. Les 

càrregues verticals són resistides per la pròpia estructura, havent-se de comprovar l'estabilitat 

naval de la mateixa. 
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Temporalment es divideix en dues fases; de construcció i d'ús o explotació. La durada 

d'aquesta segona fase s'anomena vida útil de l'obra, aquesta es determina a partir del caràcter 

general del tram. 

 

El caràcter general és un indicador de la importància d'aquest tram, mesurada a través de les 

repercussions econòmiques, socials i ambientals generades en cas de la seva destrucció o 

pèrdua irreversible de funcionalitat. És, per tant, indicatiu de la magnitud de les conseqüències 

derivades de la decisió de l'obra d'atracada un cop ha entrat en servei. 

 

El caràcter general serà especificat per part del promotor de l'obra d'atracada, no podent ser 

menys exigent que l'obtingut a partir dels índexs de repercussió econòmica (IRE) i de 

repercussió social i ambiental (ISA) definits en la ROM 0.0. 

 

 

Figura 4. Obra d'atracada i amarratge flotant. Pantalà. Secció tipus. 

 

Els índexs de repercussió econòmica (IRE) i de repercussió social i ambiental (ISA) 

recomanables amb caràcter general per a les obres d'atracada i amarratge es recullen en les 

taules següents. 
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Figura 5. Índex de repercussió econòmica (IRE) recomanats per a obres d'atracada/amarratge. 
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Figura 6. Índex de repercussió social i ambiental (ISA) recomanats per a obres d'atracada i 

amarratge. 

 

 

3.2 MÉTODO DE VERIFICACIÓN 

 

 

Figura 7. Mètode de verificació en funció dels ISA i IRE recomanats per a obres d'atracada i 

amarratge. 
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4. PARÀMETRES GEOMÈTRICS 

 
Les característiques i dimensions més rellevants de l'obra s'han comentat en el primer apartat 

de la memòria. Es presenten a continuació els croquis de definició geomètrica del projecte, 

consistents en una planta i dues seccions transversals tipus. 

 

 

Figura 8. Planta de l'alternativa proposada en el projecte. 

 

 

Figura 9. Secció transversal del moll de Pescadors. 
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Figura 9. Detall de la transversal del moll de Pescadors. 

 

 

5. PROPIETATS DEL TERRENY 

 
S'ha realitzat en fase de redacció del projecte una campanya geotècnica, de manera que es 

disposa de prou dades pel que fa a la composició i comportament del terreny en l’àmbit del 

projecte.  

 

Es presenta a continuació el tall estratigràfic del terreny i el valor dels paràmetres geotècnics 

adoptats en el càlcul. 
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Figura 11. Situació en planta dels punts de reconeixement. 

 

 

Figura 12. Tall estratigràfic del terreny. 

 

Les dades més rellevants d'aquests informes anteriors i que s'han considerat en els càlculs 

geotècnics són els següents: 
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Capa Cota inici ��� Espessor ��� �	����� ����	����� �� ����� �� ����� 
Fangs (A)  8,00 2,00 1 1 1,9 260 

Sorra mitja (B)  10,00 5,00 8 8 15 2.080 

Sorra densa (C)  15,00 16,00	 21 18 33,8 4.680 

Argiles toves (D)  31,00 3,00	 3 3 5,63 780 

Sorra / graves (E)  34,00  	 34 25 47 6.500 

 

 

El valor - de l'assaig de penetració estàndard ./0, se sol corregir sota el nivell freàtic. Per a 

valors superiors a - 1 15, mitjançant la correcció proposada per Terzaghi: 

 -234 	1 -  0,5 ∙ �-  15� 
 

Les dues últimes columnes són 67 la resistència unitària per fust i 89 la resistència unitària per 

punta, calculades en l'apartat 9 d'aquesta memòria, a partir dels resultats de l'assaig ./0. 

 

El diàmetre de les partícules corresponents o un percentatge retingut del 50%, és de ;<= 10,5	>>. Aquesta dada és necessària per al càlcul de la càrrega d'enfonsament dels pilots. 
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6. PROPIETATS DELS MATERIALS 

 
Tots els elements definits en el projecte s'executen en formigó armat, llevat dels pilons que són 

mixtes de formigó armat i camisa exterior d'acer. 

 

Els coeficients parcials de seguretat dels materials són els definits en la següent taula: 

 

Figura 13. coeficients parcials de seguretat dels materials. 

 

Segons la instrucció EHE-08, l'estructura es troba sotmesa a un ambient ???@ + BC, segons es 

dedueix de les taula 8.2.2. i 8.2.3.a. 

 

 

Figura 14. Classes generals d'exposició. 
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Establert l'ambient exterior que envolta els elements de l'obra, la Instrucció de formigó fixa una 

sèrie de requisits com són, l'ample de fissura, recobriment mínim de les armadures, contingut 

mínim de ciment i màxima relació A/C d'en la dosificació . Taules que es reprodueixen a 

continuació, totes elles extretes de EHE-09. 

 

 

Figura 15. Classes específiques d'exposició. 

 

 

Propietat unitats Valor 

Ambient  ???@ + BC ???D 

Ample màxim de fissura �>>� 0,1 0,2 

Recobriment mínim �>>� 40 25 

Màxima relació A/C  0,45 0,50 

Mínim contingut de ciment �EF/>H� 350 300 

Resistència mínima �I/D� 30 30 

 
Figura 16. Taula resum per al formigó armat. 
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6.1 COEFICIENTS DE SEGURETAT, MATERIALS I NIVELLS DE CONTROL 

 
6.1.1 Formigons 

 
• Pilons       HA-35 / B / 20 / IIIc + Qb 

• Jàsseres prefabricades    HA-50 / AC / 12 / IIIc + Qb 

• Llosa in situ      HA-35 / B / 12 / IIIa 

• Biga riostra in situ     HA-30 / B / 20 / IIIa 

Jc 1 1,50 (Situació persistent o transitòria) L@ = 1,30 (Situació accidental) 

 

El mòdul d’elasticitat s’ha avaluat en tots els casos d’acord amb l’expressió de EHE: 

 

Els límits establerts per a la consistència en la posada en obra podran superar-se amb l’ús 

d’additius superfluïdificants, sempre que el valor de la relació aigua-ciment compleixi els 

requisits prefixats en la EHE. 

 

6.1.2 Acers 

 

• Acer corrugat per armadura passiva M500., amb NOP > 500	I/D Ls = 1,15 (Situació persistent o transitòria) LS = 1,00 (Situació accidental) 

 

• Acer en perfils laminats .275TU, amb NOP > 275	I/D LV3 = 1,05 LVW = 1,05 LVX = 1,25 

 

6.1.3 Control d’execució 

 
El control d’execució serà NORMAL en tots els elements, d’acord amb les especificacions de la 

normativa EHE. 
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6.1.4 Ambients, recobriments, fissuració, vida útil i quanties mínimes 

 

Element Ambient Recobriment 
Obertura 

màxima de 
fissura 

Vida útil 

Pilons ???@ A BC 45 0,1 50	DYZS 
Jàsseres prefabricades ???@ + BC 40 0,1 50	DYZS 
Llosa in situ ???D 30 0,2 50	DYZS 
Biga riostra in situ ???D 30 0,2 50	DYZS 

 

 

Les quanties mínimes d’armadura passiva M500. seran les exposades entre les instruccions 

EHE, art. 42.3.5 
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7. AGENTS I ACCIONS CONSIDERATS 

 
El valor característic o nominal de les diferents accions que poden actuar sobre l'estructura es 

determina a partir de la ROM-02.90 i del CTE DB SE-AE. 

 

7.1 ACCIONS PERMANENTS (G) 

 
Són aquelles càrregues, que actuen en tot moment durant la fase de projecte que s'analitza, 

sent constant en posició i magnitud. També es consideren càrregues permanents aquelles de 

les quals la variació tingui lloc en un sol sentit fins a arribar a un cert valor límit. 

 

7.1.1 Pes propi (��) 
 
El valor característic del pes dels diferents elements estructurals es determina a partir del pes 

específic dels seus materials constituents. Per al formigó armat es pren: [2 = 25	 E- >H⁄  i per 

l'acer [] = 78,5	 E- >H⁄ . 

 

7.1.2 Càrregues permanents (��) 
 

Es considera una càrrega de ^X = 0,5	 E- >X⁄ , aplicada en tota la superfície de la plataforma 

horitzontal per tenir en compte el pas d’instal·lacions. 

 

7.1.3 Assentament del terreny (��) 
 
Es considera el descens dels pilots a causa de la deformabilitat del terreny, ja que aquest s'ha 

idealitzat per uns ressorts elàstics a la base dels pilots. 

 

 

7.2 ACCIONS VARIABLES (Q) 

 
Són càrregues externes a l'obra en si, la magnitud i/o posició és variable al llarg del temps de 

forma freqüent o continuada. 

 

7.2.1 Càrregues hidràuliques (��) 

 
Són càrregues associades a nivells d'aigua, pressions hidrostàtiques o hidrodinàmiques 

associats a gradients hidràulics (xarxa de filtració). No es consideren en aquest projecte. 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 5: Càlcul estructural  22 

7.2.2 Càrregues del terreny (��) 

 
Són pressions o empentes deguts a l'actuació directa d'un terreny natural farcit, o la indirecta 

d'altres càrregues a través d'ell. Segons en mètode de càlcul simplificat utilitzat en l'apartat 9, el 

terreny en contacte amb la part soterrada del pilot es substitueix per uns ressorts les constants 

es determinen en el mateix apartat. 

 

7.2.3 Càrregues d’ús o explotació (��) 

 
Són càrregues associades al servei i normal ús de l'estructura resistent, les quals poden variar 

en posició i magnitud durant la fase de la vida que s'analitza. 

 

7.2.3.1. Sobrecàrregues d'Estacionament i Emmagatzematge (B_W) 
 

Es considera una sobrecàrrega d'estacionament de valor B_W = 15	 E- >X⁄ , segons la taula 

3.4.2.3.1.3. de la ROM 0,2-90. 

 

 

Figura 17. Sobrecàrrega d'estacionament/emmagatzematge. 
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7.2.3.2. Sobrecàrregues d'Equips i Instal·lacions de Manipulació de Mercaderies (B_X) 

 
No es consideren. 

 

7.2.3.3. Sobrecàrregues de Trànsit (B_H) 
 
Es consideren dins de les sobrecàrregues d'estacionament i emmagatzematge. 

 

7.2.3.4. Sobrecàrregues per al dimensionament de Ferms i Esplanades (B_`) 
 
No es consideren. 

 

7.2.3.5. Sobrecàrregues d'Operacions de Vaixells (B_<) 
 
Les sobrecàrregues d'Operacions de Vaixells són aquelles càrregues externes produïdes per 

l'actuació directa o indirecta de vaixells sobre estructures o instal·lacions portuàries. 

 

Es consideren en aquest projecte, les càrregues d'atracada i amarratge. 

 

a) CÀRREGUES D’ATRACADA 

 
Són les càrregues generades entre un vaixell i l'estructura d'atracada des del moment en què 

es produeix el primer contacte entre ells fins que finalment s'arriba al repòs. 

 

Les càrregues transmeses a l'estructura resistent es divideixen en: 

 

- Càrregues d'impacte (R) 

- Càrregues de Fregament (T) 

 

A1) CÀRREGUES D'IMPACTE 

 
- Energia Cinètica desenvolupada pel vaixell durant l'atracament �a� 

 

b = 12 ∙ F ∙ cd ∙ Δ ∙ �fg�X 
sent: 

 b Energia cinètica característica en E- ∙ >. 
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h Desplaçament del vaixell de projecte, en E-. cd Coeficient de massa hidrodinàmica (adimensional). fg Component normal a la superfície d'atracada de la velocitat d'aproximació del 

vaixell en el moment de l'impacte, en E-. F Acceleració de la gravetat, en 9,8 >/SX. 
 

 

El vaixell de projecte és un mega-iot amb un volum de fins 0UM ≤ 20.000 E-  amb unes 

dimensions segons taula 3.4.2.3.5.1., (ROM 0,2-90), eslora j = 80 >; màniga M = 13,9 >, 

puntal 0 = 5,6 >, i calat ; = 4,50 >. 

 

El desplaçament a plena càrrega del vaixell tipus s'estima en Δ = 0UM ∙ 1,10 = 22.000 E-. 

 

La velocitat d'aproximació es pren de la taula 3.4.2.3.5.3 d'aquesta recomanació anterior. Per al 

desplaçament calculat i suposant unes condicions intermèdies (vent fort, onatge i corrent 

moderats) s'estima en fg = 0,75 >/S. 

El coeficient de massa hidrodinàmic cd , es determina mitjançant la fórmula proposada per 

Vasco Costa: 

cd = 1 + 2 ∙ k;Ml = 1 + 2 ∙ k 4,5 >13,9 >l = 1,65 

 

Figura 18. Velocitats d'atracada i amarratge. 
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Substituint en l'equació del l'energia: 

 

b = 12 ∙ 9,8	 >SX ∙ 1,65 ∙ 22000	E- ∙ m0,75	
>S ⋅ SoY	15∘qX = 69,68	E- ∙ > 

 

- Energia absorbida pel sistema d'atracada ra�s 
 b7 = b ∙ ct ∙ cu ∙ c2 ∙ c] 

sent: 

 b	 Energia cinètica característica en E- ∙ >. b7	 Energia cinètica absorbida pel sistema d'atracada en E- ∙ >. ct	 Coeficient d'excentricitat. cu	 Coeficient geomètric del vaixell. c2	 Coeficient de configuració d'atracada. c]	 Coeficient de rigidesa del sistema d'atracada. 

 

Per determinar el coeficient d'excentricitat s'entra a la taula 3.4.2.3.5.4 que es reprodueix a 

continuació: 

 

 

Figura 19. Coeficient d'excentricitat. 

 

 

ct = EX A DX ∙ @vSX	LEX A DX  

sent: 
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E Radi de gir del vaixell en >. Pot aproximar per: 

 E = �0,19 ∙ cg + 0,11� ∙ j = �0,19 ∙ 0,49 + 0,11� ∙ 80 > = 16,23 > 

 amb 

cg = hj99 ∙ M ∙ ; ∙ Lw = 22000 E-0,90 ∙ 80 > ∙ 13,9 > ∙ 4,5 > ∙ 9,97 E->H = 0,49 

D Distància entre el punt d'impacte i el centre de gravetat del vaixell en >. Per 

atracades sobre sistemes continus de defensa es pren D = 0,25 ∙ j = 0,25 ∙80 > = 20 >. L Angulo entre la línia que uneix el punt de contacte i el centre de gravetat del 

vaixell. Es pren L = 75∘. 

 

 

Amb aquests valors de les variables involucrades, es té: 

 

ct = 17,16X + 20X ∙ @vSX 75∘17,16X + 20X = 0,47 

 

La ROM 0,2-90 recomana, a falta de càlculs més precisos, prendre un valor del coeficient 

geomètric del vaixell. cu = 1,00. 

 

Per determinar el coeficient de configuració d'atracada s'entra a la taula 3.4.2.3.5.6., amb tipus 

d'estructura diàfana i qualsevol mètode d'aproximació s'obté c2 = 1,00. 
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Figura 20. Coeficient de configuració d'atracada. 

 

 

La ROM 0,2-90 recomana, per a estructures d'atracada molt flexibles, prendre un valor del 

coeficient de rigidesa del sistema d'atracada igual a c] = 1,00. 

 

Amb tots els coeficients determinats, es calcula l'energia absorbida pel sistema d'atracada. 

 b7 = 69,68	E- ∙ > ∙ 0,47 ∙ 1,00 ∙ 1,00 ∙ 1,00 = 32,6	E- ∙ > 

 

- Força d’Impacte �x� 
 
A causa de la tipologia de l'obra d'atracada, estem en el cas d'estructura flexible amb defensa 

compressible. En aquest cas l'energia absorbida pel sistema d'atracada, es reparteix entre 

l'absorbida per les defenses i per l'estructura. 

 

 

 b7 = bW A bX 
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sent: 

 bW Energia cinètica absorbida per l'estructura en E- ∙ >. bX Energia cinètica absorbida per les defenses en E- ∙ >. 

 

Suposant en primera aproximació, un comportament lineal tant de la defensa com de 

l'estructura, es pot expressar l'energia absorbida en funció de la força d'impacte. 

 

b7 = bW + bX = 12 U ∙ [W + 12 U ∙ [X = 12 UX ∙ k 1yW + 1yXl 

 

D'on es pot aïllar el valor de la força d'impacte 

 

U = z2 ∙ b7 ∙ kyW ∙ yXyW+yXl 

sent: 

 U Força d'impacte en E-. yW Rigidesa horitzontal de l'estructura en E-/>. yX Rigidesa horitzontal de les defenses en E-/>. 

 

 

La rigidesa enfront de càrregues horitzontals de l'estructura s'estudia al punt 10 d'aquest annex, 

a partir del model de càlcul plantejat. 

 

El desplaçament horitzontal del moll, que coincideix amb el que té el cap dels pilots, és suma 

de tres termes: 

 [{ = [{= + [| + [} 

 

- Desplaçament horitzontal a la base del pilot. �[{=� 
 

[{= = /y{ = 0,5 ∙ U33.913,9 E-> = U678.278,9  >E- 
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- Desplaçament horitzontal a causa del gir de la base del pilot. �[|� 
 

[| = / ∙ jXy| = 0,5 ∙ U ∙ �14	>�X262.143,1	E- ∙ > = U20.890,2		 >E- 

 

- Desplaçament horitzontal causa de la curvatura elàstica del pilot sol·licitat a flexió. r[}s 
 

[} = / ∙ jH12 ∙ b?9~�3�t = 0,5 ∙ U ∙ �12	>�H12 ∙ 1.765.099,3	E- ∙ >X = U54.223,9		 >E- 

 

Sumant els tres termes i identificant el denominador com la rigidesa de l'estructura, es té: 

 

[{ = [{= A [| A [} = U678.278,9		 >E- A U20.890,2		 >E- A U54.223,9		 >E- = U14.752,4		 >E- 

 yW = 14.752,4			 E->  

 

El sistema de defenses té una rigidesa que depèn de la marca i model a col·locar però un valor 

prou aproximat és: 

yX = 1.500	 E->  

 

Substituint, s'obté el valor de la força d'impacte: 

 

U = �2 ∙ 32,6	E- ∙ >	 ∙ � 14.752,4	 E-> ∙ 1.500	 E->14.752,4	 E-> A 1.500	 E-> � = 297,8	E- 

 

Aquesta força d'impacte és resistida per un pòrtic del moll - cada pòrtic està constituït per dos 

pilots i una jàssera transversal. Suposant que l'impacte es produeix sobre un pòrtic i , i 

menyspreant l'efecte diafragma de la llosa formigonada "in situ", la força horitzontal que actua 

sobre un pilot és: 

 U~ = 0,5 ∙ 297,8	E- = 148,9	E- 
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A2) CÀRREGUES DE FREGAMENT ��� 
 

Són càrregues paral·leles a la superfície del sistema de defensa que actuen vertical i 

horitzontalment a la zona de contacte entre el casc del vaixell i el sistema d'atracada. 

 0 = � ∙ U 

sent: 

 � Coeficient de fregament entre la superfície del sistema de defensa i el casc 

del vaixell en l'àrea de contacte. Taula 3.4.2.3.5.7. U Càrrega d'impacte de projecte en E-. 

 

 

Figura 20. Coeficient de fregament. 

 

 0 = 0,50 ∙ 297,8 E- = 148,9 E- 

 

b) CÀRREGUES D'AMARRATGE 

 

Són les càrregues imposades sobre una estructura per un vaixell atracat a través del contacte 

entre aquest i l'estructura o el sistema de defensa, a través de línies d'amarratge tensionades. 

 

Per a vaixells de projecte de fins a 20.000 0Y de desplaçament no cal aplicar la formulació 

general exposada a la ROM 0,2-90. En aquest cas només cal considerar que cada punt 

d'amarratge s'ha de dimensionar per suportar les següents càrregues mínimes: 

 

- Tir horitzontal: segons el valor consignat en la taula 3.4.2.3.5.8. 

- Tir vertical: ½ del valor del tir horitzontal actuant simultàniament. 
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Figura 21. Càrregues d'amarratge mínimes. 

 

 

Segons la taula es considera en cada pilot, un tir horitzontal de 0{ = 100	E- i un tir vertical de 0_ = 50	E-. 

 

7.2.4 Càrregues mediambientals (�	) 

 
Són les càrregues degudes a l'acció, sobre l'estructura resistent o sobre elements que actuen 

sobre ella, de fenòmens naturals, climàtics o mediambientals. 

 

7.2.4.1. Acció de l'onatge (BVW) 
 
No es consideren. 

 

7.2.4.2. Acció dels corrents (BVX) 
 
No es consideren. 

 

7.2.4.3. Acció degudes a les marees i altres variacions del nivell de les aigües (BVH) 
 
No es consideren. 

 

7.2.4.4. Acció del vent (BV`) 
 
No es consideren. 

 

7.2.4.5. Acció degudes a la pressió atmosfèrica (BV<) 
 
No es consideren. 
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7.2.4.6. Acció degudes a la temperatura de l'aire i de l'aigua (BV�) 

 
No es consideren. 

 

7.2.4.7. Acció degudes a les precipitacions (BV�) 

 
No es consideren. 

 

7.2.4.8. Acció de la neu i el gel (BV�) 

 

Es considera una càrrega de Q�� = 0,4	 kN mX⁄ , aplicada en tota la superfície de la plataforma 

horitzontal per tenir en compte el pes de la neu. 

 

7.2.4.9. Accions sísmiques (BV�) 
 
No es consideren. 

 

7.2.5 Càrregues de deformació (�
) 

 
Són les produïdes per deformacions imposades. 

 

7.2.5.1. De pretensat (B�W) 
 
No es consideren. 

 

7.2.5.2. Tèrmiques (B�X) 
 
No es consideren. 

 

7.2.5.3. Reològiques (B�H) 
 
No es consideren. 

 

7.2.5.4. Per moviments impostos (B�`) 
 
No es consideren. 
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7.2.6 Càrregues de construcció (��) 

 
Són càrregues transitòries associades específicament al procés d'execució i posada en obra de 

l'element resistent. 

 

7.2.6.1. Càrregues Externes durant la Producció (B�W) 

 
No es consideren. 

 

7.2.6.2. Càrregues Externes durant el Transport (B�X) 

 
No es considera donat que les càrregues i sol·licitacions que han de suportar els elements 

prefabricats durant la hissada i col·locació són molt inferiors als que actuaran en fase de servei, 

sempre que el dispositiu de hissat estigui situat en les proximitats dels suports definitius per als 

diferents elements. 

 

7.6.2.3. Càrregues Externes durant la Instal·lació (B�H) 

 
No es consideren. 

 

7.6.2.4. Altres Càrregues Externes (B�`) 

 
No es consideren. 

 

 

7.3 ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

 
Són càrregues de caràcter fortuït o anormal que poden presentar-se com a resultat d'un 

accident, mal ús, o condicions mediambientals o de treball excepcionals. 

 

Poden considerar-se com accions de caràcter variable amb poques probabilitats d'actuació, o 

que presenten petites durades d'aplicació al llarg de la vida útil de l'estructura; però que de 

produir, el seu efecte pot ser significatiu per a la seguretat de la mateixa. 

S'inclouen com a càrregues accidentals, les següents: 

 

7.3.1 Proves de càrregues (��) 

 
La direcció de l'obra establirà amb el contractista la necessitat d'efectuar proves de càrrega en 

diferents pilots, donada la problemàtica històrica d’instal·lació de pilons en aquesta dàrsena. 
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7.3.2 Impactes de trànsit rodat (��) 

 
No es consideren. 

 

7.3.3 Impactes del vaixell de projecte (��) 

 
Situacions accidentals com fallades mecàniques del vaixell o dels remolcadors durant la 

maniobra d'atracada, trencament de amarres, errors humans, etc., Poden donar lloc a impactes 

anormals del vaixell sobre les estructures i els sistemes de defensa durant l'atracament. 

 

La càrrega accidental d'atracada s'assimila a la càrrega d'impacte (R) obtinguda considerant 

que l'energia cedida al sistema d'atracament és el doble de la calculada per a les condicions 

normals d'operació. 

 

- Càrregues d'impacte (R) 

 

U = �2 ∙ �2 ∙ 32,6	E- ∙ >�	 ∙ � 14.752,4	 E-> ∙ 1.500	 E->14.752,4	 E-> A 1.500	 E-> � = 412,2	E- 

 U~ = 0,50 ∙ 412,2	E- = 210,6	E- 

 

- Càrregues de Fregament (T) 

 0 = 0,50 ∙ 412,2	E- = 210,6	E- 

 

Tanmateix es considera l’acció accidental d'amarratge, l'actuació sobre l'estructura resistent i 

els equips d'amarratge d'una càrrega igual a 1,50 vegades la calculada sobre els punts 

d'amarratge segons l'epígraf 8.2.3.5. 

 

Es considera en cada pilot, un tir horitzontal de 0{ = 150	E- i un tir vertical de 0_ = 75	E-. 

 

7.3.4 Foc (�) 
 
A les zones de trànsit de vehicles destinats als serveis de protecció contra incendis, es 

considerarà una acció de A` = 20	 kN mX⁄  disposats en una superfície de 3 m d'ample per 8 m 
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de llarg, en qualsevol de les posicions de una banda de 3 m d'ample, i les zones de maniobra, 

per on es prevegi i se senyalitzi el pas d'aquest tipus de vehicles. 

 

 

Taula resum de les càrregues considerades: 

 

�� Denominació Notació 
Verticals Horitzontals 

Valor Unitat Valor Unitat 

��� PES PROPI ^W 25 
E->H   

��� CÀRREGA PERMANENT ^X 0,5 
E->    

��� ESTACIONAMENT B�W 15,0 
E->    

�� 
Maniobra de bucs: 
ATRACADA 

B�<W 148,9	 E-  297,8 E- 

��� 
Maniobra de bucs: 
AMARRATGE 

B�<X 50,0 E- +100,0 E- 

��� Mediambiental: NEU BV� 0,4 
E->    

��� Accidental: ATRACADA �HW 210,6	 E-  421,2	 E- 

��� 
Accidental: 
AMARRATGE 

�HX 75,0 E- +150,0 E- 

��� 
Accidental: CAMIÓ 
BOMBERS 

�` 20,0 
E->    

 

Figura 22. Taula resum de les càrregues considerades. 
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8. COMBINACIÓ D’ACCIONS 

 
Els estats límit últims (ELU) són aquells estats que produeixen la ruïna per trencament o 

col·lapse estructural de l'obra o de part d'ella. A efectes d'ordenar els càlculs convé classificar 

els possibles modes de fallada adscrits als Estats Límit Últims en els grups següents: 

 

EQU. Pèrdua d'equilibri estàtic. L'estructura perd les seves condicions d'estabilitat com a 

conseqüència d'alguna acció excessiva sense que la resistència dels materials de l'estructura o 

la resistència del terreny juguin algun paper apreciable en això. 

STR. Esgotament d'algun element estructural. Aquests elements poden esgotar la seva 

resistència de diverses maneres (punxonament, flexió, etc.) En què la resistència del material 

juga un paper primordial. 

GEO. Trencament del terreny. Són aquells errors en què la resistència del terreny juga un 

paper essencial. Com a exemple de manera de fallada adscrit a aquest tipus de ELU, pot citar-

se l'enfonsament d'una fonamentació profunda. 

 

 

Situació permanent o transitòria: 

� L�,~ ∙ ^P,~ + L�,W ∙�
~�W BP,W + � L�,� ∙ Ψ=,� ∙ BP,�

d
� W  

 

Accidental per situacions excepcionals: 

� L�,~ ∙ ^P,~ + L¡ ∙ �P + L�,W ∙ ΨW,W ∙�
~�W BP,W + � L�,� ∙ ΨX,� ∙ BP,�

d
� W  

 

 

Els estats límit de servei (ELS) són aquells estats que produeixen la pèrdua de funcionalitat de 

l'obra o d'una part d'ella, de forma reversible o irreversible, causa d'una fallada estructural, 

estètic, ambiental o per condicionant legal. Als Estats Límit de Servei es consideren tots aquells 

modes de fallada que redueixen o condicionen l'ús i explotació de l'obra o que poden significar 

una reducció de la seva vida útil. 

 

Les fallades funcionals que poden provocar que una obra deixi de complir els requisits de 

servei exigits en les premisses de projecte, encara no implicant la ruïna immediata, han de ser 

establerts en cada cas concret. 
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A efectes d'ordenar els càlculs, els possibles modes de fallada funcionals adscrits als Estats 

Límit de Servei es poden classificar en els següents grups: 

 

DEX. Deformacions excessives del terreny. Són aquells errors funcionals produïts per 

deformacions o moviments excessius del terreny que, bé directament o bé de forma induïda en 

les instal·lacions o elements estructurals que es recolzen o estan ubicats en el seu entorn, 

impedeixen el correcte funcionament de l'obra o d'un tram de la mateixa. Com a exemple 

d'aquesta manera de fallada pot citar-se l’assentament del camí de rodament d'una grua. 

EST. Estètics. Són aquells errors provocats per l'acció del terreny que afecten a l'aspecte 

estètic de l'obra. Com a exemple d'aquesta manera de fallada pot citar-se la pèrdua d'alineació 

o de la verticalitat d'un moll. 

 

 

Estat límit de servei: 

 

Combinació poc freqüent o característica: 

� L�,~ ∙ ^P,~ + L�,W ∙�
~�W BP,W + � L�,� ∙ Ψ=,� ∙ BP,�

d
� W  

 

Combinació freqüent: 

� L�,~ ∙ ^P,~ + L�,W ∙ ΨW,W ∙�
~�W BP,W + � L�,� ∙ ΨX,� ∙ BP,�

d
� W  

 

Combinació quasi-permanent: 

� L�,~ ∙ ^P,~ +�
~�W � L�,� ∙ ΨX,� ∙ BP,�

d
��W  
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Els coeficients de simultaneïtat figuren en la següent taula extreta de la ROM 0,2-90 
 

Coeficients de 
Simultaneïtat 

¢£ ¢� ¢� 

Càrregues hidràuliques 1,00 1,00 1,00 

Càrregues del terreny 1,00 1,00 1,00 

Càrregues d’ús o explotació 0,70 0,60 0,50 

Càrregues mediambientals 0,70 0,30 0,00 

Càrregues de deformació 1,00 1,00 1,00 

Càrregues de construcció 1,00 1,00 1,00 

 
Figura 23. Taula de coeficients de simultaneïtat. 

 

 

Els coeficients parcials de seguretat figuren en la següent taula extreta de la ROM 0,2-90 
 

Acció Símbol 
Modes de fallada 

EQU STR GEO 

Permanent 

J¤ 

   

Desfavorable 1,10 1,35 1,00 

Favorable 0,90 1,00 0,00 

Variable 

J� 
   

Desfavorable 1,50 1,50 1,30 

Favorable 0,00 0,00 0,00 

 
Figura 24. Taula de coeficients parcials de seguretat per a les accions. 
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9. MODELS DE CÀLCUL 

 
Es realitzen diversos models de càlcul que obeeixen a diferents graus de simplificació i 

idealització de l'estructura real, i a les diferents fases constructives de la mateixa. A continuació 

es comenten les propietats de cada un. 

 

• 1. Pilot aïllat. 

Amb aquest model, es determina la càrrega d'enfonsament i la resistència a càrregues 

horitzontals. També es determina l'armat del mateix. 

 

 

Figura 25. Possibles modes de fallada a considerar en fonamentacions per pilotatge. 

 
 

• 2. Pilot equivalent. 

Aquest és el model més simple que permet considerar la interacció entre la part 

enterrada del pilot i el terreny que l'envolta. És terreny és substituït per un únic ressort 

situat a la base del mateix. Es determina la longitud equivalent i les constants 

elàstiques del ressort. S'empra per modelitzar el comportament del pilot formant part 

d'una estructura amb més elements. 

 

• 3. Lloses 

En aquest model, es determinen els esforços de les lloses de forjat que conformen la 

plataforma horitzontal del moll. Per la forma de recolzar, treballen en una sola direcció, 

de manera que s'analitzen com una biga contínua sobre suports aïllats. 
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• 4. Jàsseres (corretges). 

Forma la plataforma horitzontal del moll. Constituït per corretges sobre les que es 

recolzen els trams de llosa. No es considera la continuïtat dels trams de llosa, és a dir 

cada tram de llosa es comporta com birecolzada en dos dels seus costats. Es 

consideren només les accions verticals com a càrregues superficials repartides en part 

o la totalitat de la superfície de les lloses. 

 

• 5. Model tridimensional sense lloses. 

Està format per tots els pòrtics que formen un tram de projecte, units entre si per les 

corretges i el sistema de lloses. Sobre aquest model es considera la totalitat dels 

agents i accions de projecte. La seva finalitat és analitzar la repercussió global 

d'accions que no podien tenir en cuneta en els models parcials anteriors, com són les 

càrregues mòbils, els impactes de vaixells a la biga escaló, i els possibles 

assentaments diferencials deguts a la deformabilitat del terreny de fonamentació. 

També es verifica el comportament com diafragma de la llosa superior en el repartiment 

de les forces horitzontals aplicades. 

 

 

9.1 PILOT AÏLLAT 

 

En aquest model es considera el pilot amb les dimensions i materials reals segons projecte. 

Les característiques principals d'aquest model es resumeixen en les següents taules i figures: 

 

A partir de les dimensions i materials especificats es dedueixen les següents propietats 

mecàniques del pilot, per ordre de presentació, coeficient d'equivalència, àrea homogeneïtzada, 

moment d'inèrcia homogeneïtzat, pes unitari i rigideses axial i flexora: 

  



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 5: Càlcul estructural  41 

 

 

Longitud exempta 9,00	> 

Longitud enterrada 31,00	> 
Longitud camisa 
perduda 18,50	> 

Diàmetre exterior 950	>> 

Espessor camisa 8	>> 

  
 

 
Formigó HA-35/B/20/IIIc+Qb 

Acer armadura B-500 S 

Acer camisa S-275 JR 

  
 

 
Mòdul deformació 
formigó b2 30	^/D 

Mòdul deformació acer b¥ 210	^/D 

Pes específic formigó [2 25,00	 E->H 
Pes específic acer [¥ 78,50	 E->H 

 

Figura 26. Característiques del model Pilot aïllat. 

 

 

Y 1 b¥b2 1 21030 1 7 

 

�¦ 1 §4 ∙ �Y ∙ �;t�X  �Y  1� ∙ �;~�X� 1 §4 ∙ �7 ∙ �0,950�X  �7  1� ∙ �0,934�X� 1 850,87 ∙ 10¨H	>X 

?¦ 1 §64 ∙ �Y ∙ �;t�`  �Y  1� ∙ �;~�`� 1 §64 ∙ �7 ∙ �0,950�`  �7  1� ∙ �0,934�`� 1 55,74 ∙ 10¨H	>` 

© 1 §4 ∙ [2 ∙ �;~�X + §4 ∙ [¥ ∙ ��;t�X  �;~�X� 1 §4 ∙ 25 ∙ �0,934�X + §4 ∙ 78,5 ∙ ��0,950�X  �0,934�X�1 18,98	 E->ª  
 �b��¦ 1 30 ∙ 10�	E/D ∙ 850,87 ∙ 10¨H	>X 1 25.526,1 ∙ 10H	E- 

�b?�¦ 1 30 ∙ 10�	E/D ∙ 55,74 ∙ 10¨H	>` 1 1.672,2 ∙ 10H	E- ∙ >X 
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9.1.1 Càrrega d’enfonsament 

 
És la càrrega vertical que s'ha d'aplicar en el cap del pilot per provocar la formació d'un 

mecanisme de trencament del terreny que envolta la punta inferior del pilot. 

 

S'empra la formulació basada en el resultat de l'assaig SPT. 

 

 

Figura 27. Mecanisme de la manera de fallada per enfonsament d'un pilot. 

 

La resistència a l'enfonsament d'un pilot aïllat es considera dividida en dues parts: la contribució 

de la punta i la contribució del fust. D'aquesta manera es pot escriure: 

 B¦ = B9 + B7 − ©« 		⟹		B¦ = 2.303,67 A 2.701,85 − 476,4 = 4.530	E- 

 

sent, 

B¦	 càrrega vertical que aplicada al cap de l'estaca produeix el seu enfonsament. 

Quan part del pilot quedi exempta (fora del terreny) es prendrà com "cap", a 

efectes de càlcul de la càrrega d'enfonsament, la secció horitzontal al nivell 

del terreny. ©«	 pes efectiu del pilot. Sota el nivell freàtic es considera el pes submergit. B9	 part de la càrrega que suposa suportada per la punta (resistència per punta). 
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B7 part de la càrrega que suposa suportada pel contacte pilot-terreny en el fust 

(resistència per fust). 

 

 

Figura 28. Diferents mètodes de determinar la càrrega d'enfonsament en pilons. 

 

Les resistències per punta i per fust es calculen mitjançant les següents expressions: 

B9 = 89 ∙ �9   ⟹   B9 = 3.250 E/D ∙ §4 ∙ �0,95 >� X® = 2.303,67 E- 

 

On s'ha considerat que la base dels pilots s'encasta a la capa de sorres denses. 

B7 = ¯ 67 ∙ c ∙ °±²
=  

on: 

89 resistència unitària per la punta. �9 àrea de la punta. 67 resistència unitària per fust. j longitud de l'estaca dins del terreny. c perímetre de la secció transversal del pilot. ± profunditat comptada des de la superfície del terreny. 

 

En els casos en què la resistència per fust sigui constant per trams i també ho sigui el contorn 
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de l'estaca en qualsevol secció horitzontal, la resistència per fust té una expressió més senzilla; 

seria un sumatori amb un terme per cada tram, és a dir: 

B7 = � 67 ∙ �7 		⟹		B7 =�67 ∙ �7 

B7 = § ∙ 0,95	> ∙ �18,8E/D ∙ 2	> A 15E/D ∙ 5	> A 33,8E/D ∙ 16	> A 5,63E/D ∙ 3	> A 47E/D ∙ 5	>� 
B7 = 2.701,85	E- 

on: 

�7	 àrea del contacte entre el fust del pilot i el terreny en cada tram. 67	 resistència unitària per fust en cada tram. 

 

Finalment, el pes efectiu del pilot a nivell de la seva punta, és: 

©« = 40	> ∙ 18,98	 E->ª − 39	> ∙ 10,23E->H ∙ 	§4 ∙ �0,95	>�X	® = 476,4	E- 

 

El mètode d'avaluació de la seguretat davant l'enfonsament de pilots basat en el SPT és 

adequat per a sòls granulars que no tinguin gran proporció de graves i es pot aplicar tant a 

pilons clavats com a perforats. 

 

Segons l'experiència actual, la resistència per punta es pot avaluar, per a pilons clavats, amb 

l'expressió: 

 89 = ³ ∙ -	�I/D� 	⟹		 89 = 0,26 ∙ 25 = 6,5	I/D 

on: 

-	 valor mitjà de l'índex - del SPT. A aquests efectes s'obtindrà la mitjana a la 

zona activa inferior i la mitjana a la zona passiva superior. El valor de - a 

utilitzar serà la mitjana de les dues anteriors (limitat el valor de - a 50). ³	 nombre adimensional que depèn del tipus de terreny i de la mida del pilot. 

 

El valor de ³  s'ha d'obtenir a partir de dades locals específics. A falta d'experiències 

contrastades podrà suposar-se: 
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³ = k0,1 + ;<=;4 l ∙ N� ≤ 0,4		 ⟹ 		³ = k0,1 A 0,5	>>2	>> l ∙ 0,73 = 0,26 ≤ 0,4	 
on: 

;<=	 nombre mitjà de corba granulomètrica de les sorres (mm). ;<= = 0,5	>> 

(veure 5: Propietats del terreny). ;4	 mida de referència = 2 mm. N�	 factor de correcció per grandària del pilot. Es prendrà: 

N� = 1 − ;;= > 0,7		 ⟹		 N� = 1 − 0,95	>3,5	> = 0,73 > 0,7 

;	 diàmetre del pilot. ; = 0,95	>. ;=	 diàmetre de referència, es prendrà ;= = 3,5	>. 

 

De la mateixa manera, la resistència per fust en un determinat nivell dins del terreny per a un 

pilot de fusta o de formigó clavat pot considerar igual a: 

 

67 = 2,50 ∙ -	�E/D� 		⟹	 µ́µ¶
µµ· 67 = 2,50 ∙ 1 = 2,5	E/D		���67 = 2,50 ∙ 8 = 20	E/D		�M�	67 = 2,50 ∙ 18 = 45	E/D		�c�67 = 2,50 ∙ 3 = 7,5	E/D		�;�67 = 2,50 ∙ 25 = 62,5	E/D		�b�	

	 
 

Els pilots excavats poden tenir una resistència per punta i per fust clarament menor. Durant 

l'excavació en terrenys sorrencs es produeix un entumiment del terreny i això pot disminuir la 

seva resistència. D'altra banda s'ha de considerar que la compressió horitzontal del terreny 

contra el fust de les estaques és major en els pilons clavats (que desplacen i comprimeixen el 

terreny) que en els pilons excavats «in situ». La qualitat de la neteja del fons de les estaques 

excavats "in situ" amb la seva punta en sorres ha de vigilar, ja que es compta amb la seva 

col·laboració en la capacitat portant. Per tenir en compte aquests fets, als efectes de calcular la 

seva càrrega d'enfonsament en sorres mitjançant el SPT, s'aplicaran els valors de "89" indicats 

per als pilots clavats, afectant per un coeficient de reducció igual a 0,5, i s'aplicaran els valors 

de "67" indicats, afectant per un coeficient reductor de 0,75. Existeixen procediments especials 

(injeccions) que poden augmentar notablement la resistència dels pilots excavats. 

 

Efectuant aquestes correccions per als pilons clavats: 
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89 = 0,50 ∙ 6,5 1 3,25	I/D 

 67 1 0,75 ∙ 2,5 1 1,9	E/D		���67 1 0,75 ∙ 20 1 15	E/D		�M�	67 1 0,75 ∙ 45 1 33,8	E/D		�c�67 1 0,75 ∙ 7,5 1 5,63	E/D		�;�67 1 0,75 ∙ 62,5 1 47	E/D		�b�	
 

 

La verificació de la seguretat d'un pilot queda conclosa quan es compleix: 

¸ 1 B¦- Q ḑ~� 

on: 

¸	 coeficient de seguretat davant l'enfonsament. -	 càrrega vertical que actua sobre el pilot. Per a la seva obtenció s'haurà 

distribuït la càrrega que actua sobre el conjunt de pilots en cada un d'ells, 

considerant el pes del possible encep i eventualment el de les terres que 

puguin gravitar sobre ell. Les càrregues han d'haver estat majorades tal com 

s'indica a la tabal de la figura 29. B¦	 càrrega d'enfonsament del pilot aïllat. 

ḑ~�	 coeficients de seguretat que s'indica a la taula de la figura 29. 

 

 

Procediment d’anàlisi utilitzat en la 
estimació de la càrrega d’enfonsament 

Coeficients de seguretat (Combinacions) 

Quasi-
permanent ¹� 

Fonamental	¹� Accidental ¹� 
Mètode SPT en sòls granulars. 2,5 2,2 2,0 

Mètode  basat en el penetròmetre estàtic. 2,0 1,8 1,7 

Mètode  basat en altres  assajos penetromètrics 
continus, assajos presiomètrics. 

2,6 2,3 2,1 
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Mètode basat en la resistència a compressió 
simple de la roca. 

2,5 2,2 2,0 

Mètode basat en fórmules analítiques i assajos 
de laboratori per mesurar l’angle de fregament. 

2,5 2,2 2,0 

 
Figura 29. Coeficients parcials de seguretat per a la càrrega d'enfonsament. 

 
9.1.2 Trencament del terreny per arrencada 

 
No es considera aquesta manera de fallada ja que en cap combinació d'accions es presenta un 

valor de l'esforç axil sol·licitant de tracció. 

 

9.1.3 Trencament del terreny per tir horitzontal 

 
Quan s'exerceix una força transversal excessiva sobre el cap d'un pilot, normalment provoquen 

grans flexions i, per això, es produeix el trencament del propi pilot. L'estat límit corresponent 

està condicionat normalment per la resistència estructural del propi pilot. Aquest tipus de 

trencament s'analitza en l'apartat 9. En la pràctica, aquesta situació es coneix com "pilot llarg". 

 

Suposant que el pilot suportés aquests esforços, el límit de la càrrega depèn de la resistència 

del terreny. Això sol passar en pilons poc encastats o molt resistents respecte a la pròpia 

resistència lateral del terreny enfront dels seus empentes. A la pràctica habitual aquesta 

situació es coneix com "pilot curt". L'Estat Límit Últim corresponent és de tipus geotècnic (GEO) 

i el procediment d'anàlisi recomanat es descriu en aquest apartat. 

 

La càrrega horitzontal que ha d'aplicar al capdavant del pilot per provocar el trencament del 

terreny per empenta passiva "º43�" es pot estimar amb l'esquema de càlcul que s'indica a la 

figura 30. 

 

El valor de », necessari per al càlcul de º43�, es determina mitjançant l'equació d'equilibri de 

moments. 

 �o + ±�¼� ∙ c¼ = �o + ±¼� ∙ U 
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Figura 30. Esquema de la manera de fallada per trencament horitzontal del terreny. 

 

L'alçada d'aplicació de l'empenta º, distància "o" en l'esquema de la figura esmentada, és una 

dada important en aquests càlculs i de vegades no és ben coneguda. El punt on s'aplica la 

càrrega º és un punt de moment flector nul en l'eix del pilot que l'enginyer ha de decidir en 

funció d'altres càlculs estructurals. 

 

El cas particulars de @ = 0 (terreny purament granular) està resolt i tabulat i es recull en la 

figura 30, presa de Broms (1964). 

 

 

Figura 31. Fallada per trencament horitzontal del terreny. Mètode de Broms. 
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Es fa notar que, en aquesta figura, es fa la hipòtesi addicional de no comptar amb la 

col·laboració resistent del terreny superficial en un gruix igual a una vegada i mitja el diàmetre 

de pilot; únicament es compta amb la col·laboració del seu pes. 

 

Entrant en la gràfica anterior amb els següents valors: 

 oj = 11	>29	> = 0,38				½				 j; = 29	>0,95	> = 30,52		 
s'obté, 

º43�L ∙ y9 ∙ ;H = 95					 ⟹ 					º43� = 95 ∙ 	L ∙ y9 ∙ ;H = 95 ∙ 	18,9 E->H ∙ 4,43 ∙ �0,95	>�H = 6.820	E-
⟹				º43�¸. == 6.8201,6 = 4.263	E-	 

 

on: 

L	 pes específic efectiu del terreny. ;	 diàmetre del pilot. y9	 coeficient d'empenta passiu. Es determina mitjançant: 

 

y9 = ¾FX ¿§4 A À′2 Â = y9 = ¾FX k45∘ A 39,2∘2 l = 4,43 

on: 

À′		 angle de fregament intern del terreny. A falta d'assaigs de laboratori, s'empra 

la correlació amb el valor - de l'assaig SPT proposada per Schmertmann. 

¾F	À« = Ã -12,2 A 20,3 ∙ Ä�=«Å¥ Æ
=,H` = Ç 2512,2 A 20,3 ∙ 165100È

=,H` = 0,815			 ⟹ 			À« = 39,2∘ 
 

on: 

Ä�=« 	 pressió vertical efectiva al nivell de l'assaig. Prenent Ä�=« = 165	E/D  com 

tensió vertical efectiva del terreny a la punta del pilot. Å¥ 	 pressió de referència. Å¥ = 100	E/D. 
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La comprovació de seguretat es pot donar per satisfeta quan: 

¸ = º43�º > ḑ~� 

on: 

¸ coeficient de seguretat davant l'enfonsament. º càrrega horitzontal que actua sobre el pilot. Per a la seva obtenció s'haurà 

distribuït la càrrega que actua sobre el conjunt de pilots en cada un d'ells. Les 

càrregues han d'haver estat majorades tal com s'indica a la taula de la figura 

32 º43� càrrega horitzontal de trencament del terreny. 

ḑ~� coeficients de seguretat per a aquesta manera de fallada que s'indica a 

la taula de la figura 32. 

 

Els coeficients de seguretat ḑ~�  que s'han d'utilitzar davant d'aquest mode de ruptura del 

terreny són els que s'indiquen en la taula de la figura 32 per a obres amb índex de repercussió 

socioambiental (ISA) baix. 

 

 

Figura 32. Coeficients de seguretat per la decisió per trencament horitzontal del terreny. 

 

 
9.1.4 Capacitat estructural del pilot 

 

Les accions en el pilot poden provocar l'esgotament de la capacitat estructural de la seva 

secció resistent. 

 

En general, els esforços en els pilons seran definits per lleis de variació dels valors 

corresponents dels esforços axials, tallants i moments flectors al llarg del seu eix. 

 

Igual que en qualsevol altre element estructural es comprovarà, a tot el llarg del pilot, que la 

capacitat resistent comparada amb els esforços estimats condueix als mateixos nivells de 
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seguretat que es requereixin en el projecte en qüestió per als elements estructurals. 

 

En condicions de servei (càrregues sense majorar), la compressió normal mitja que actua sobre 

la secció del pilot no sobrepassi els valors assenyalats a la Taula 3.6.5 (14). 

 

 

Figura 33. Topall estructural en pilons. 

 

S'anomena Topall Estructural, a l’axil resultant de fer treballar el pilot a la tensió recomanada en 

la taula anterior. 

0t = Ä�4¥g¥�3 ∙ �9 = 5.000	E/D ∙ 680,84 ∙ 10¨H	>X = 3.405	E- 

 

Taula resum dels paràmetres resistents determinats amb el model de càlcul de pilot aïllat: 

 

Paràmetre resistent  Notació Valor 

Càrrega d’enfonsament B¦ 4.530	E- 

Trencament per tir 
horitzontal 

º43� 4.263	E- 

Topall estructural  0t 4.254	E- 

 
Figura 34. Taula resum del model de pilot aïllat. 
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9.2 PILOT EQUIVALENT 

 

 

Figura 35. Característiques del model Pilot equivalent. 

 

9.2.1 Assentaments verticals 

 

En els casos en què aquest aspecte no resulti crític, es poden estimar els assentaments tal 

com s'indica a continuació i considerar que l’assentament així estimat ha de ser, almenys, tres 

vegades menor del que posa a l'estructura fora del límit de servei. 

 

Existeixen solucions analítiques o semianalítiques i es poden formular models numèrics per 

resoldre el problema del càlcul d’assentaments de pilots aïllats o de grups de pilots. El 

problema, però, depèn tant de les condicions locals en la zona de contacte de l'estaca amb el 

terreny que aquests mètodes poden resultar poc exactes. 

 

A falta d'assajos de càrrega específics es recomana el següent procediment per estimar 

assentaments. 

 

L’assentament típic d'un pilot vertical aïllat sotmès a una càrrega vertical de servei al seu cap 

igual a la màxima recomanable per raons d'enfonsament, estimada segons s'ha descrit en 

l'apartat anterior, està pròxim al dos i mig per cent del seu diàmetre més l'escurçament elàstic 

del pilot. Amb aquesta idea, la relació càrrega-assentament es pot expressar mitjançant la 
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fórmula aproximada: 

S~ = k ;40 ∙ B¦ + ªW + ³ ∙ ªXb� l ∙ /			 ⟹			y� = /S~ = 1m ;40 ∙ B¦ A ªW A ³ ∙ ªXb� q 
on: 

S~	 assentament del pilot individual aïllat. ;	 diàmetre del pilot. /	 càrrega sobre el cap. B¦	 càrrega d'enfonsament del pilot. ªW	 longitud de l'estaca fora de terreny. ªX	 longitud de l'estaca dins del terreny. b�	 rigidesa axial del pilot. ³	 paràmetre variable segons el tipus de transmissió de càrregues al terreny, ³ = 1  per a pilons que treballen principalment per punta i ³ = 0,5  per a 

pilons flotants. Per a situacions intermèdies, ³  té també valors intermedis 

entre els dos citats, interpolables linealment en funció de les càrregues per 

punta i per fust estimades. y�	 constant vertical del ressort 

y� = 1m 0,95	>40 ∙ 4530	E- A 11	> A 0,75 ∙ 29	>25.526,1 ∙ 10H	E- q = 153,24 ∙ 10H 	
E->  

 

9.2.2 Moviments horitzontals 

 

En obres en què el moviment horitzontal de la fonamentació pilotada no sigui crític, es pot 

realitzar un càlcul aproximat segons s'indica en els apartats que segueixen. 

 

Els moviments horitzontals que posin fora de servei a l'estructura que dóna suport sobre els 

pilons hauran de ser, com a mínim, tres vegades més grans que els que s'estimen de la 

manera simplificada. 

 

Per calcular els moviments horitzontals en pilons sol·licitats per càrregues transversals s'ha 

d'utilitzar algun procediment numèric. Hi ha mètodes de càlcul en els quals el pilot es 

representa mitjançant una biga elàstica i en què el terreny s'introdueix com una sèrie de 

ressorts (relacions Å − Z entre pressió i desplaçament) que han estat deduïdes d'experiències 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 5: Càlcul estructural  54 

prèvies en diferents tipus de terreny. 

 

Les relacions càrrega unitària-desplaçament poden ser de tipus no lineal per simular el 

comportament del terreny prop del trencament. En aquest cas, a més, aquest procediment 

permet conèixer també el valor de la càrrega horitzontal de trencament. 

 

El mètode simplificat que es pot utilitzar per representar el terreny per un ressort únic 

equivalent és el que es descriu en aquest apartat i es creu prou precís per a aquelles situacions 

en les que aquest aspecte del comportament no resulti ser crític o condicionant. 

 

En terrenys granulars es calcularà la "longitud elàstica" 0 mitjançant l'expressió següent: 

 

0 = ¿�b?�¦Y¦ ÂW< = �1.672,2 ∙ 10H	E- ∙ >X
12.000	 E/D> �

W< = 2,68	> 

on: 

�b?�¦	 rigidesa a flexió del pilot. Y¦	 paràmetre del terreny que s'indica a la Taula 3.6.3. Es pren el corresponent a 

sorra densa per sota del nivell freàtic. 

 

 

Figura 36. Valors del paràmetre nh. 
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Figura 37. Paràmetres de l'estaca equivalent. 

 

 

En aquests càlculs es menysprea la col·laboració de sòls superficials fluixos i es té en compte, 

a més, l'existència de certa zona superior on el pilot pot no estar en contacte permanent amb el 

terreny. 

 

Conegut el valor de 0, el terreny i la part soterrada del pilot poden representar-se per una biga 

rígida (indeformable) sustentada en la seva punta per uns ressorts la constant elàstica s'indica 

a la figura 37. 

 

jtÉ = k1,10 − 0,15 ∙ ªY j0l ∙ 0 ≥ 0,80 ∙ 0		 ⟹ 		 jtÉ = k1,10 − 0,15 ∙ ªY 29	>2,68	>l ∙ 2,68	> = 1,99	>⟹		 jtÉ = 2,14	> 

 

y¦ = k0,68 A 0,20 ∙ ªY j0l ∙ b?0H ≤ b?0H 		⟹ 	y¦ = k0,68 A 0,20 ∙ ªY 29	>2,68	>l ∙ 1.672,2 ∙ 10H	E- ∙ >X�2,68	>�H= 100,45 ∙ 10H 	E-> 	⟹			 		y¦ = 86,87 ∙ 10H 	E-> 	 
 

y| = k0,30 A 0,20 ∙ ªY j0l ∙ b?0 ≤ 0,6 ∙ b?0 		⟹ 		y| = k0,30 A 0,20 ∙ ªY 29	>2,68	>l ∙ 1.672,2 ∙ 10H	E- ∙ >X2,68	>= 484,37 ∙ 10H	E- ∙ >X 	⟹ 		y| = 374,37 ∙ 10H	E- ∙ >X 
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Per obtenir els esforços en la part soterrada dels pilots, es poden consultar els textos on figuren 

les solucions semianalítiques de la teoria de la biga elàstica. En aquestes Recomanacions 

s'accepta la solució simplificada següent: 

Moment I = º= ∙ ±= ∙ ³ + I= ∙ Ë 

Tallant B = º= ∙ Ë 

 

on ³ i Ë són nombres adimensionals que canvien amb la profunditat ± d'acord amb la relació 

indicada a la taula 38. 

 

El valor de ±=, és una profunditat de referència que depèn de la longitud de l'estaca dins del 

terreny "j" i de la seva longitud elàstica "0". Es pot estimar mitjançant l'equació: 

±= = 0 ∙ k0,25 + 0,8 ∙ ªY j0l ≤ 1,3 ∙ 0		 ⟹ 		 ±= = 2,68	> ∙ k0,25 A 0,8 ∙ ªY 29	>2,68	>l = 5,77	>≰ 1,3 ∙ 2,68	> = 3,48	>		 ⟹ 		 ±= = 3,48	> 

 

 

Figura 38. Coeficients α i β per determinar la flexió del pilot. 

 

El model és aplicable quan el pilot està enterrat dins del terreny; almenys 2,5 vegades la seva 

longitud elàstica. 

 

Tenint en compte el nombre de pilots proposats així com el nombre de norais previstos, es pot 

comprovar que cada pilot absorbirà una mitjana de 100 kN, portant-se la resta la biga per 

fregament amb el moll existent. 
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Paràmetre Notació Valor 

Longitud equivalent jtÉ 2,14	> 

Constant vertical y� 153,24 ∙ 10H 	E->  

Constant horitzontal y¦ 86,87 ∙ 10H 	E->  

Constant angular y| 374,37 ∙ 10H	E- ∙ > 

Moment de càlcul IÍ 1225	E- ∙ >	 
Tallant de càlcul ÎÍ 100	E- 

 
Figura 39. Taula resum del model de pilot equivalent. 
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9.3 LLOSES 

 

Encara que com estructura de tipus placa, podria flectar en dues direccions, a causa de la 

forma en què està recolzada, treballa només en una direcció. Per tant, les lloses superiors del 

moll s'analitzen i s'armen com bigues contínues de tres trams iguals de llum j = 3,90	> , 

recolzades en les corretges disposades a aquest efecte. En la direcció perpendicular es 

col·loca una armadura secundària que fa les funcions de repartiment, control de fissuració i 

muntatge. Estan constituïdes per una prellosa 	º. �. −35 de gruix o = 10,0	@> no resistent que 

serveix d'encofrat perdut alhora que de revestiment contra la corrosió. La llosa resistent es 

formigona sobre i té un gruix o = 30,0	@>, també executada amb º. �. −35. 

 

 

Figura 40. Vista en planta del model de llosa. 
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Les càrregues considerades es presenten en la següent taula: 

 

�� Denominació Notació 
Verticals 

Valor Unitat 

��� PES PROPI ^W 7,00 
E->X 

��� CÀRREGA PERMANENT ^X 0,50 
E->X 

��� ESTACIONAMENT B�W 15,00 
E->X 

��� NEU BV� 0,40 
E->X 

��� Accidental: CAMIÓ BOMBERS �` 17,62 
E->X 

 
Figura 41. Taula resum de les accions considerades en el model. 

 

La càrrega del camió de bombers, s'aplica en un rectangle de M Ï j 1 3 Ï 8	>. En sentit 

longitudinal coincideix pràcticament amb la separació mitjana entre pòrtics (j 1 5,00	>) i en 

sentit transversal l'ample de càrrega s'aproxima a la llum dels trams de la llosa (L = 3,90 m). 

S'aproxima per tant l'àrea d'aplicació de la càrrega accidental a un rectangle de M′ Ï j′ 13,90 Ï 5,00	>, resultant una càrrega repartida equivalent de �′` 1 17,62	yY/>X . Aquesta 

càrrega pot estar situada en qualsevol tram, pel que es considera que actua en un tram 

exterior, o central; en els altres trams no carregats s'aplica la d'estacionament. 

 

Les combinacions de càrrega pèssimes, per als diferents Estats Límit, es presenten en el 

croquis. Les combinacions senars maximitzen el moment flector i esforç tallant en suport 

intermedi. Les combinacions parells maximitzen en moment flector i la fletxa en va exterior. 
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Figura 42. Diverses combinacions de càrrega pèssimes per a les lloses. 

 

Combinació 
�� �� �� 	��Ð¨  ���Ð 	��ÐÑ  Ð 

��/�� ��/�� ��/�� �� Ï� �� ��Ï� � 

ELU 
C1 10,545 22,500 0,000 -44,314 70,104 30,047 1,349 

C2 10,545 22,500 0,000 -26,243 64,896 37,480 1,506 

ELS poc freqüent 
C1 7,780 15,000 0,000 -30,445 48,297 20,753 1,350 

C2 7,780 15,000 0,000 -18,398 44,825 25,704 1,502 

ELS freqüent 
C1 7,500 9,000 0,000 -21,677 34,875 15,178 1,356 

C2 7,500 9,000 0,000 -14,449 32,792 18,135 1,483 

ELS quasi-
permanent 

C1 7,500 7,500 0,000 -19,569 31,665 13,852 1,359 

C2 7,500 7,500 0,000 -13,546 29,929 16,312 1,475 

ACC 
C3 7,500 9,000 17,620 -21,677 49,830 27,747 1,486 

C4 7,500 9,000 17,620 -14,449 47,747 30,929 1,569 

 
Figura 43. Taula resum de les sol·licitacions calculades en el model. 
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9.4 JÀSSERES 

 

Es considera que les jàsseres es comporten com bigues birecolzades de j = 5,00	>  entre 

eixos de suports. La secció rectangular té les següents dimensions; C 1 1,10	>, Ò 1 0,70	>, 

 

Los resultados más representativos se resumen en la siguiente tabla. 

 

Combinació �					 Ó���ÔÕ 	�					��� ∙ �� �					���� 
ELU 126,74 669,35 411,91 

ACC 100,82 532,44 327,66 

ELS poc freqüent 87,40 461,59 284,05 

ELS freqüent 63,41 334,90 206,09 

ELS quasi-permanent 57,71 304,76	 187,54 

Figura 46. taula resum de les sol·licitacions calculades en el model. 

 

 

Figura 44. Diagrama d'esforços de càlcul per a la jàssera del pòrtic analitzat. 
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Es presenten tabulades les sol·licitacions més significatives del pòrtic analitzat, en la següent 

taula. 

Combinación   	�Ñ					��� ∙ �� 	�̈ 					��� ∙ �� �					���� 
ELU 421,50 1885,20 1466,0 

ACC 532,44 532,44 327,66 

ELS poco frecuente 461,59 461,59 284,05 

ELS frecuente 334,90 334,90 206,09 

ELS cuasi-permanente 116,55	 975,20	 187,54 

 
Figura 45. Taula resum de sol·licitacions de la jàssera del pòrtic analitzat. 

 

10. DIMENSIONAMENT I VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS 

 
- ELU D’ESGOTAMENT ENFRONT SOL·LICITACIONS NORMALS 

 
L'armadura de càlcul es determina a partir de les fórmules de l'annex de la instrucció (diagrama 

rectangular) 

Ö= 1 N2Í ∙ C ∙ °	; 					I�~d 1 0,375 ∙ Ö= ∙ ° 

.½		IÍ i I�~d 	⟶ 	Ö]W 1 Ö= ∙ Ç1  z1  2 ∙ IÍÖ= ∙ °È	; 					Ö]X 1 0 

.½		IÍ Q I�~d 	⟶ 	Ö]X 1 IÍ  I�~d°  °« 	 ; 					Ö]W 1 0,5 ∙ Ö= +		Ö]X			 
 

 

- ELU D’ESGOTAMENT ENFRONT TALLANT 

 
La comprovació, per seccions sense armadura a tallant, obeeix a la següent expressió: 

ÎÍ i ÎÙX 
ÎÙX 1 Ó0,18L2 ∙ Ú ∙ �100 ∙ Û� ∙ N2P�W HÜ + 0,15 ∙ Ä2Í« Õ ⋅ C= ∙ ° 

 

Amb un valor mínim de: 
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ÎÙX,d~� 1 Ó0,075L2 ∙ ÚH XÜ ∙ N2�W XÜ + 0,15 ∙ Ä2Í« Õ ⋅ C= ∙ ° 

 
sent, 

Ú 1 1 + z 200°	�>>� Ý 2 

Û� 1 ��C= ∙ ° 

N2� 1 N2P 

Ä2Í« 1 -Í�� 

N2� 1 N2P 

Ä2Í« 1 Þß¡à  

 

per seccions amb armadura a tallant, ÎÍ i ÎÙX 
ÎÙX 1 Î2Ù + Î]Ù 

 

amb, 

Î2Ù 1 Ó0,12L2 ∙ Ú ∙ �100 ∙ Û� ∙ N2P�W HÜ + 0,15 ∙ Ä2Í« Õ ⋅ C= ∙ ° 

Î]Ù 1 0,90 ∙ ° ∙ NOáÍ ∙ ��S�  

NOá,Í 1 >½Y âNOÍ	; 	400	 ->>Xã 
��S� 					Àrea	d′armadura	transversal	per	unitat	de	longitud. 
 

- ARMADURES MÍNIMES A FLEXIÓ I TALLANT 

 
� Quanties mínimes a flexió 

 
La quantia geomètrica mínima es determina a partir de la taula 42.3.5 de la instrucció EHE-08, 

per al control de la fissuració per retracció i temperatura. Per a un element tipus llosa, armat 
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amb barres d'acer B-500. 

�],d~� ≥ 1,81000 ∙ �2 , a	repartir	entre	les	dues	cares	�superior	i	inferior�. 
 

Una altra condició d'armadura mínima per peces treballant a flexió simple és: 

�],d~� ≥ ©g± ∙ N2�,d,7�NOÍ 		a	la	cara	traccionada. 
 

La separació màxima entre barres longitudinals ha de complir S� ≤ 30	@>. 

 
 

� Quanties mínimes a tallants 

 
Per a aquest tipus d'elements, l'armadura mínima d'estreps es determina mitjançant: 

��S� ≥ C=7,50 ∙ N2�,dNOá,Í 

 

La separació longitudinal S� entre armadures transversals ha de complir: 

 S� ≤ 0,75 ∙ ° ≤ 600	>>					si					Î4Í < 0,20 ∙ ÎÙW																						S� ≤ 0,60 ∙ ° ≤ 450	>>					si					0,20 ∙ ÎÙW < Î4Í < 0, 6ò ∙ ÎÙWS� ≤ 0,30 ∙ ° ≤ 300	>>					si					0, 6ò ∙ ÎÙW < Î4Í																								 
 

La separació màxima entre branques d'armadures transversals ha de complir S�,�4¥�] ≤ 50	@>. 

 

 
- ELS DE FISSURACIÓ 

 
� Aparició de fissures per compressió 

 
Sota la combinació poc freqüent d'accions, les tensions de compressió en el formigó han de 

complir: 

 Ä2 ≤ 0,60 ∙ N2P,�	 
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� Aparició de fissures per tracció 

 
Sota la combinació quasi-permanent d'accions, s'ha de comprovar que es compleix la següent 

desigualtat: óP ≤ ód¥ô 

sent, 

óP Obertura característica de fissura ód¥ô Obertura màxima de fissura en funció de la classe d'exposició. 

 

Classes 
d’exposició 

[ ]mmwmax  

Formigó armat Formigó pretensat 

I 4,0  2,0  

IIa, IIb, H 3,0  2,0  

IIIa, IIIb, IV, F, Qa 2,0  
Descompressió 

IIIc, Qb, Qc 1,0  

 
Figura 46. Reproducció de la Taula 49.2.4 de la instrucció EHE-08 

 

L'obertura característica de fissura es calcula mitjançant la següent expressió: 

óP = Ë ∙ Sd ∙ õ]d 

 

on: 

Ë Coeficient que relaciona l'obertura mitjana de fissura amb el valor característic i val 1,3 

per fissuració produïda per accions indirectes només i 1,7 per a la resta dels casos. Sd Separació mitjana de fissures, expressada en mm. 

Sd = 2 ∙ @ + 0,2 ∙ S + 0,4 ∙ EW ∙ À ∙ �2,t7~2¥ö�]  

õ]d Allargament mitjà de les armadures, tenint en compte la col·laboració del formigó entre 

fissures. 

õ]d = Ä]b] ∙ ÷1 − EX ∙ kÄ]4Ä] lXø ≥ 0,4 ∙ Ä]b] 

@ Recobriment de formigó. S Distància entre barres longitudinals. Si S > 15 ∙ À es prendrà S = 15 ∙ À. En el cas de 

bigues armades amb n barres, es prendrà S = C Y⁄  sent C l'amplada de la biga. EW Coeficient que representa la influència del diagrama de traccions a la secció. 
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Figura 47. Reproducció de la figura 49.2.4.a de la instrucció EHE-08 

 À Diàmetre de la barra traccionada més gruixuda o diàmetre equivalent en el cas de grup 

de barres. �2,t7~2¥ö Àrea de formigó de la zona de recobriment, definida a la figura 49.2.5.b, on les 

barres a tracció influeixen de manera efectiva en l'obertura de les fissures. �] Secció total de les armadures situades a l'àrea  �2,t7~2¥ö. Ä] Tensió de servei de l'armadura passiva en la hipòtesi  de secció fissurada. b] Mòdul de deformació longitudinal de l'acer. EX Coeficient de valor 1,0 per als casos de càrrega instantània no repetida i 0,5 per a la 

resta. Ä]4 Tensió de l'armadura a la secció fissurada en l'instant en què es fissura el formigó, la 

qual cosa suposa que ocorre quan la tensió de tracció en la fibra més traccionada de 

formigó arriba al valor N2�,d,7�. 
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Figura 48. Reproducció de la figura 49.2.4.b de la instrucció EHE-08 

 

 

10.1 ARMAT DE LA LLOSA SUPERIOR 

 
- SECCIÓ DE CÀLCUL 

 

 

Materials º� − 35 L2 1 1,50 

 M  500	. L] 1 1,15 
Ambient inf: ???@ + BC sup: ???D 

Recobriments ù�3d~�7 1 50	>> ù�3d]Ù9 1 25	>> 

Dimensions Ò 1 400	>> C 1 1.000	>> 

 Ò= 1 400	>> C= 1 1.000	>> 

Flexió positiva ° 1 169	>> °« 1 31>> 

Flexió negativa ° 1 144	>> °« 1 56	>> 

 
Figura 49: Secció de càlcul de la llosa. 
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- ELU D’ESGOTAMENT ENFRONT DE SOL·LICITACIONS NORMALS 

 Ö= = N2Í ∙ C ∙ ° = 351,50 ->>X ∙ 1.000	>> ∙ 144	>> = 3.360	E- 

I�~d = 0,375 ∙ Ö= ∙ ° = 0,375 ∙ 3.360	EY ∙ 0,144	> = 181,44	E- ∙ > 

 

Armadura a flexió negativa (sobre suports intermedis) 

Ö]W = Ö= ∙ Ç1 − z1 − 2 ∙ IÍÖ= ∙ °È = 3.360	E- ∙ Ç1 − z1 − 2 ∙ 44,314	E- ∙ >3.360	E- ∙ 0,144	>È = 333,55	E-
⟶ 10∅12	Å>D 

Ö]W = 0		�IÍ ≤ Iûüý	� 
 

Armadura a flexió positiva (en va exterior) 

Ö]W = Ö= ∙ Ç1 − z1 − 2 ∙ IÍÖ= ∙ °È = 3.360	E- ∙ Ç1 − z1 − 2 ∙ 30,047	E- ∙ >3.360	E- ∙ 0,144	>È = 222,18	E-
⟶ 5∅12	Å>D 

Ö]W = 0		�IÍ ≤ Iûüý	� 
 

 

- ELU D'ESGOTAMENT ENFRONT TALLANT 

 

Tallant en el suport intermedi segons tram exterior: ÎÍ = 70,104	E- 

Ú = 1 A z200144 = 2,178 ≮ 2 ⟶ 	Ú = 2,00 

Û� = ��<��Ñ<�WX�C= ∙ ° = 816,81	>>X1000	>> ∙ 144	>> = 5,672	 ∙ 10¨H < 0,02 

N2� = N2P = 35	I/D 

Ä2Í« = -Í�� = 0	I/D 

Amb tots aquests valors intermedis calculats, resulta: 

ÎÙX = �0,18L2 ∙ 2 ∙ k100 ∙ 0,0057 ∙ 35 ->>XlW HÜ A 0,15 ∙ 0� ∙ 1.000	>> ∙ 144	>> ∙ 10¨H E-- = 93,58	E- 
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ÎÙX,d~� = �0,075L2 ∙ �2�H XÜ ∙ k35 ->>XlW XÜ + 0,15 ∙ 0� ∙ 1.000	>> ∙ 144	>> ∙ 10¨H E-- = 120,45	E- 

 

Després es verifica que, 

ÎÍ = 70,104	E- ≤ ÎÙX = 120,45	E- 

 

 

- ARMADURES MÍNIMES A FLEXIÓ I TALLANT 

 
� Quanties mínimes a flexió 

 
La quantia geomètrica mínima, es determina a partir de la taula 42.3.5 de la instrucció EHE-08, 

per al control de la fissuració per retracció i temperatura. Per a un element tipus llosa, armat 

amb barres d'acer B-500. 

�],d~� ≥ 1,81000 ∙ �2 = 1,81000 ∙ 100	@> ∙ 20	@> = 3,60	@>X, a	repartir	entre	les	dues	cares	(superior	i	inferior). 
 

Una altra condició d'armadura mínima per peces treballant a flexió simple és: 

 

�],d~� ≥ ©g± ∙ N2�,d,7�NOÍ = 6.666, 6	�@>H0,8 ∙ 200	@> ∙ 4,49 ->>X5001,15 ->>X = 4,30	@>X	a	la	cara	traccionada. 
 

La separació màxima entre barres longitudinals de complir S� ≤ 30	@>. 

 

 

� Quanties mínimes a tallants 

 
Per a aquest tipus d'elements, la instrucció no especifica cap valor d'armadura mínima 

d'estreps. 

 

 

- ELS DE FISSURACIÓ 

 
En primer lloc es comprova que la secció està fissurada, la qual cosa succeeix si es verifica: 

 I29 ≤ I7~] 
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El moment de fissuració es determina mitjançant: 

I7~] = ©g ∙ N2�,d,7� 1 6.666.666, 6	� 	>>H ∙ 4,49	 ->>X ∙ 10¨� 1 29,96	E- ∙ > 

 
sent: 

©g El mòdul resistent de la secció bruta de formigó respecte a l'eix horitzontal baricèntric. N2�,d,7� La resistència mitjana a flexotracció del formigó, 

I29 El moment flector de la combinació quasi-permanent d'accions. 

 

La secció, no es troba fissurada, donat que es verifica: 

I29 1  19,57	E- ∙ > i I7~] 1 29,96	E- ∙ > 

 

Quant a la fissuració per compressió, 

 

Ä2 1 I29?g ∙ » 1 19,57 ∙ 10�	- ∙ >>666.666.666, 6ò	>>` ⋅ 100	>> 1 2,94	 ->>X i 21 ->>X 
 

 

10.2 ARMAT DE LES JÀSSERES DEL PÒRTIC 

 
- SECCIÓ DE CÀLCUL 

 

 

Materials HA  50 γ2 1 1,50 

 B  500	S γ] 1 1,15 

Ambient Inf: IIIc + Qb Sup: IIIc + Qb 

Recobriments ù�3d~�7 = 50	>> ù�3d]Ù9 1 50	>> 

Dimensions h 1 700	mm b 1 1.100	mm 

 h= 1 	700			mm b= 1 1.100	mm 

Flexió positiva d 1 632	mm d« 1 72,5	mm 

Flexió negativa d 1 627,5	mm d« 1 68	mm 

 
Figura 50. Secció de càlcul de les corretges 

 

 

- ELU D’ESGOTAMENT ENFRONT SOL·LICITACIONS NORMALS 
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Armadura a flexió positiva (en va interior) IÍÑ = 421,5	E- ∙ > 

Ö= 1 501,50 ->>X ∙ 1.100	>> ∙ 632	>> 1 16.221,33	E- 

I�~d 1 0,375 ∙ 16.221,5	EY ∙ 0,632	> 1 5.552,12	E- ∙ > 

 

Ö]W 1 16.221,33	E- ∙ Ç1  z1  2 ∙ 421,5	E- ∙ >	16.221,33	E- ∙ 0,632	>È 1 681,23	E- ⟶ �]W 1 1.566,84	>>X 

 

Armadura a flexió negativa (en suport) IÍ̈ 1 1.885,2	E- ∙ > 

 

Ö= 1 501,50 ->>X ∙ 1.600	>> ∙ 627,5	>> 1 23.426,67	E- 

I�~d 1 0,375 ∙ 23.426,67	EY ∙ 0,6275	> 1 5.512,59	E- ∙ > 

 

Ö]W 1 23.426,67	E- ∙ Ç1  z1  2 ∙ 1.885,2	E- ∙ >	23.426,67	E- ∙ 0,6275	>È 1 3.226,49	E- ⟶ �]W 1 7.420,93	>>X 

 

 

- ELU D’ESGOTAMENT ENFRONT TALLANT 

 
Tallant en el suport intermedi segons tram exterior: ÎÍ 1 1.466,0	E- 

Ú 1 1 + z 200627,5 1 1,102 ≮ 2 

Û� 1 ��W��X<�C= ∙ ° 1 7.853,98	>>X1.100	>> ∙ 627,5	>> 1 1,14	 ∙ 10¨X Ý 0,02 

N2� 1 N2P 1 50	I/D 

Ä2Í« 1 -Í�� 1 0	I/D 

 

Amb tots aquests valors intermedis calculats, resulta: 

Î2Ù 1 �0,15L2 ∙ 1,102 ∙ k100 ∙ 0,0114 ∙ 35 ->>Xl
W HÜ + 0,15 ∙ 0� ∙ 1.100	>> ∙ 627,5	>> ∙ 10¨H E-- 1 259,66	E- 
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 Î]Ù = 1.466,0	E- − 259,66	E- = 1.206,34	E- 

 ��S� ≥ 1.206,34 ∙ 10H-0,9 ∙ 627,5>> ∙ 400	 ->>X = 5,34	
>>X>> 	⟶ 		3o	À10	@\100	>> 

 

 

 
- ARMADURES MÍNIMES A FLEXIÓ I TALLANT 

 
� Quanties mínimes a flexió 

 
La quantia geomètrica mínima es determina a partir de la taula 42.3.5 de la instrucció EHE-08, 

per al control de la fissuració per retracció i temperatura. Per a un element tipus biga, armat 

amb barres d'acer B-500: 

�],d~� ≥ X,�W=== ∙ 1.370.000	>>X = 3.836,00	>>X 	⟶ 8À25  

 

Una altra condició d'armadura mínima per peces treballant a flexió simple és: 

�],d~� ≥ ©g± ∙ N2�,d,7�NOÍ = 125.222,9	@>H0,8 ∙ 62,75	@> ∙ 3,21 ->>X5001,15 ->>X = 20,90	@>X	a	la	cara	traccionada. 
 

La separació màxima entre barres longitudinals de complir S� ≤ 30	@>. 

 

� Quanties mínimes a tallants 

 
Per a aquest tipus d'elements, l'armadura mínima d'estreps es determina mitjançant: 

k��S� ld~� ≥ 1.100	>>7,50 ∙ 3,21	 ->>X400 ->>X	 = 1,18	
>>X>> 	 

 

 

- ELS DE FISSURACIÓ 

 
En primer lloc es comprova que la secció està fissurada a flexió positiva, la qual cosa passa si 

es verifica: 
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I29Ñ ≤ I7~]Ñ  

 

El moment de fissuració es determina mitjançant: 

 

I7~]Ñ = ©g ∙ N2�,d,7� = 158.507.264,42	>>H ∙ 3,21	 ->>X ∙ 10¨� = 508,8	E- ∙ > 

 

 

Sent: 

©g El mòdul resistent de la secció bruta de formigó respecte a l'eix horitzontal baricèntric. N2�,d,7� La resistència mitjana a flexotracció del formigó, I29 El moment flector de la combinació quasi-permanent d'accions. 

 

La secció no es troba fissurada, donat que es verifica: 

I29Ñ = 116,55	E- ∙ > ≤ I7~] = 508,8	E- ∙ > 

 

Quant a la fissuració per compressió, 

Ä2 = I29?g ∙ » = 116,55 ∙ 10�	- ∙ >>48.969.488.806,9	>>` ⋅ 391,06	>> = 0,93	 ->>X ≤ 21 ->>X 
 

Es comprova ara, la fissurada a flexió negativa, la qual cosa passa si es verifica: 

I29̈ ≤ I7~]¨  

 

El moment de fissuració es determina mitjançant: 

I7~]¨ = ©g ∙ N2�,d,7� = 125.222.957,84	>>H ∙ 3,21	 ->>X ∙ 10¨� = 401,96	E- ∙ > 

 

sent: 

©g El mòdul resistent de la secció bruta de formigó respecte a l'eix horitzontal baricèntric. N2�,d,7� La resistència mitjana a flexotracció del formigó, I29 El moment flector de la combinació quasi-permanent d'accions. 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 5: Càlcul estructural  74 

La secció, es troba fissurada a tracció, ja que es verifica, 

I29̈ = 975,2	E- ∙ > > I7~]¨ = 401,96	E- ∙ > 

 

Es procedeix a determinar l'ample de fissura característic: 

Sd = 2 ∙ 60	>> + 0,2 ∙ 63,67	>> + 0,4 ∙ 0,125 ∙ 25	>> ∙ 206.250,0	>>X7.853,98	>>X = 165,56	>> 

 

 

õ]d = 300,14 ->>X200.000 ->>X ∙ Ã1 − 0,5 ∙ �
123,71 ->>X300,14 ->>X�

XÆ = 0,0014 

 óP = 1,70 ∙ 165,∙ 56 ∙ 0,0014 = 0,3865 

 

Per disminuir l'ample de fissura, es col·loca una malla dins de la zona del recobriment de la 

zona traccionada, tal com figura al croquis de la figura 59. 

 

 �4 = 1.100	>> ∙ 350	>> − 1.000	>> ∙ 300	>> = 85.000	>>X 
 �] ≥ 0,005 ∙ 85.000	>>X = 425	>>X 
 

Es col·loca una malla amb les següents característiques 

Ib		100 × 100	.		6 − 6		1600 × 2200		M − 500	.; 

 

Quant a la fissuració per compressió, 

Ä2 = I29?7~] ∙ » = 975,2 ∙ 10�	- ∙ >>10.024.447.431,68	>>` ⋅ 168,11	>> = 16,35	 ->>X ≤ 21 ->>X 
 

 

10.3 ARMAT DELS PILOTS DEL PÒRTIC 

 
El pilot és una secció mixta acer-formigó fins a la cota on acaba la camisa perduda. A partir 

d'aquesta cota la secció és de formigó armat. Després s'arma el piló per a una secció circular 
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de HA-35, i diàmetre 950 mm. Els esforços de càlcul són els proporcionats pel model de pilot 

aïllat. 

 

Figura 51. Pantalla d'armat de l'estaca segons el programa PIHE v3.0. 



 

ANNEX 6 

CONTROL DE QUALITAT 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 6: Control de qualitat  1 

Índex 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................... 2 

2. CONTROL DE QUALITAT .................................................................................................... 2 

A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES ....................................................... 3 

B. CONTROL D'EXECUCIÓ .......................................................................................... 12 

C. CONTROL DE L'OBRA ACABADA ........................................................................... 14 

APÈNDIX I. CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ ............................................... 15 

APÈNDIX II. CONTROL DELS RECOBRIMENTS DELS ELEMENTS RESISTENTS 

PREFABRICATS ......................................................................................................................... 20 

APÈNDIX III. CONTROL TOPOGRÀFIC AUTOMÀTIC DEL EDIFICI MPV ............................... 31 

  



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 6: Control de qualitat  2 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 

S’entén per Control de Qualitat el conjunt d’accions planejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adequada de que totes les estructures, components i instal·lacions es 

construeixen segons el Contracte, Codis, Normatives i Especificacions de disseny del present 

projecte. 

 

Al present annex es descriu la campanya del tipus d’assajos de control de qualitat que s’han de 

realitzar als diferents materials emprats en l’execució de les obres. 

 

 

2. CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat de les obres inclou: 

 
A. El control de recepció de productes 

B. El control de l'execució 

C. El control de l'obra acabada 

 
Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, 

verificant que és conforme amb l' establert en el projecte, els seus annexos i 

modificacions. 

2) El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra 

i al director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment 

assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties 

corresponents quan procedeixi; i 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cada una de les unitats 

d'obra podrà servir, si així l'autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del 

control de qualitat de l'obra. 

 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 

director de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, en 

l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 

certificacions del seu contingut als que acreditin un interès legítim. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 

 
El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides 

que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a 

l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el 

control de recepció. 

 

Durant la construcció de les obres, el director de l'execució de l'obra realitzarà els següents 

controls: 

 

1. Control de la documentació dels subministraments 

 
Els subministradors lliuraran al constructor, qui els facilitarà al director de l'execució de l'obra, 

els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, en el 

seu cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 

els següents documents: 

 

- Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

- El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, incloses les documentacions corresponents, al marcada la CE dels 

productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin 

transposició de les Directives Europees que afectin els productes subministrats. 

 

2. Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat 

 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

 

- Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 

que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte, i 

documentarà, en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb l' 

establert a l'article 5.2.3 del capítol 2 del CTE 

- Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d'acord amb l' establert a l'article 5.2.5 del capítol 2 del CORRENT, i la 

constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
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El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 

l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

3. Control mitjançant assaigs 

 

Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CORRENT pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l' establert en la 

reglamentació vigent, o bé segons l'especificat en el projecte o ordenats per la direcció 

facultativa. 

 

La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 

indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 

criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

 

FORMIGONS ESTRUCTURALS: El control es farà conforme  l' establert al capítol 15 de la 

Instrucció EHE. 

 

Les condicions o característiques de qualitat exigides al formigó s'especificaran indicant els 

referents a la seva resistència a compressió, la seva consistència, mida màxima de l'àrid, el 

tipus d'ambient a què estarà exposat. 

 

 

CONTROL DE LA RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ: és l'indicat a l'art. 88 de l'EHE-08. 

 
Modalitats de control: 

 
a) Modalitat 1: Control a nivell reduït. Condicions: 

 
- S'adopta un valor de la resistència de càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2 

- El formigó no està sotmès a classes d'exposició III o IV 

A més, es tracta d'un edifici inclòs en una d'aquestes tres tipologies: 

- Obres d'enginyeria de petita importància 

- Edifici d'habitatges d'una o dues plantes amb llums inferiors a 6 m 

- Edifici d'habitatges de fins quatre plantes amb llums inferiors a 6 m (només elements 
que treballin a flexió) 
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Assaigs: Mesurament de la consistència del formigó: 

� Es realitzarà un assaig de mesura de la consistència segons UNE 83313:90 almenys 
quatre vegades espaiades al llarg del dia, quedant constància escrita. 

 

 

b) Modalitat 2: Control al 100 per 100. Quan es conegui la resistència de totes les 
pastades. Vàlida per a qualsevol obra. 

 
� Es realitzarà determinant la resistència de tots els pastats components de l'obra o la 

part de l'obra sotmesa a aquesta modalitat. 

 

 

c) Modalitat 3: Control estadístic del formigó. Quan només es conegui la resistència d'una 
fracció de les pastades que es col·loquen. És d'aplicació a totes les obres de formigó 
en massa, armat o pretesat. 

 
Divisió de l'obra en lots segons els següents límits: 

 

Límit superior 
Tipus d'element estructural 

Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 100 m3 100 m3 100 m3 

Temps formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantes 2 2 - 

Núm. de LOTS segons la 
condició més estricta 

   

 

Si els formigons estan fabricats en central de formigó preparat en possessió d'un Segell o 

Marca de Qualitat, es podran usar els següents valors com a mínims de cada lot: 
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Límit superior 
Tipus d'element estructural 

Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 200 m3 200 m3 200 m3 

Temps formigonat 4 setmanes 4 setmanes 2 setmana 

Superfície construïda 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantes 4 4 - 

Núm. de LOTS segons la 
condició més estricta 

   

 

Sempre que els resultats de control de producció siguin satisfactoris i estiguin a disposició del 

Peticionari, sent tres el nombre mínim de lots que s'haurà de mostrejar corresponent als tres 

tipus d'elements estructurals que figuren en el quadre. 

 

En el cas que en algun lot la fest fos menor que la resistència característica de projecte, es 

passarà a realitzar el control normal sense reducció d'intensitat, fins que a quatre lots 

consecutius s'obtinguin resultats satisfactoris. 

 

El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot. 

 

Sent, N 2 si fck 25 N/MM² 

N 4 si 25 N/mm2 < fck 35 N/mm2  

N 6 si fck >35 N/mm2  

 

Amb les següents condicions: 

 
• Les preses de mostra es realitzaran a l'atzar entre les pastades de l'obra. 

• No es barregen en un mateix lot elements de tipologia estructural. 

• Els assaigs es realitzaran sobre provetes fabricades, conservades i trencades segons 
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84. 

• Els laboratoris que realitzin els assaigs hauran de complir l'establert en el RD1230/1989 i 
disposicions que el desenvolupen. 
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CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ es realitzarà de la següent manera: 

 
a) Si la central disposa d'un Control de Producció i està en possessió d'un Segell o Marca 

de Qualitat oficialment reconegut, o si el formigó fabricat en central, està en possessió 

d'un distintiu reconegut o un CC-EHE, no és necessari el control de recepció en obra 

dels materials components del formigó. 

b) Per a la resta dels casos s'estableix a l'annex I el nombre d'assaigs per lot per al 

ciment, l'aigua de pastat, els àrids i altres components del formigó segons el disposat a 

l'art. 81 de l'EHE. 

 

 

CONTROL DE L'ACER es realitzarà de la següent manera: 

 
S'estableixen dos nivells de control: reduït i normal. 

 

� Control reduït: només aplicable a armadures passives quan el consum d'acer en obra 
és reduït, amb la condició que l'acer estigui certificat. 

Comprovacions sobre 

cada diàmetre 
Condicions d’acceptació o rebuig 

La secció equivalent no 

serà inferior al 95,5% de la 

seva secció nominal 

Si las dos comprovacions resulten 

satisfactòries 
partida acceptada 

Si las dos comprovacions resulten no 

satisfactòries 
partida rebutjada 

Si es registra un sol 

resultat no satisfactori 

es comprovaran quatre 

noves mostres 

corresponents a la 

partida que se controla 

Si alguna resulta 

no satisfactòria 
partida rebutjada 

Si totes resulten 

satisfactòries 
partida acceptada 

L’aparició de esquerdes o 

fissures als ganxos 

d’ancoratge, mitjançant 

inspecció a obra. 

L’aparició de esquerdes o fissures als ganxos 

d’ancoratge o zones de doblegat de qualsevol 

barra 

partida rebutjada 
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� Control normal: aplicable a totes les armadures (actives i passives) i en tot cas per a 
formigó pretesat. 

Classificació de las armadures segons el seu diàmetre 

Sèrie fina Ф ≤ 10 mm 

Sèrie mitja 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 

Sèrie gruixuda Ф ≥ 25 mm 

 

 Productes certificats Productes no certificats 

Els resultats del 

control de l’acer 

hauran de ser 

coneguts 

Abans de la posada en ús de 

l’estructura 

Abans del formigonat de la part 

d’obra corresponen 

Lots Seran d’un mateix subministrador 
Seran d’un mateix subministrador, 

designació i sèrie. 

Quantitat màxima del 

lot 

armadures 

passives 

armadures 

actives 

armadures 

passives 

armadures 

actives 

40 tones o 

fracció 

20 tones o 

fracció 

20 tones o 

fracció 

10 tones o 

fracció 

Nº de provetes dos provetes por cada lot 

 

- Es prendran i es realitzaran les següents comprovacions segons l'establert en EHE: 

• Comprovació de la secció equivalent per a armadures passives i actives. 

• Comprovació de les característiques geomètriques de les barres corrugades. 

• Realització de l'assaig de doblat - desdoblat per a armadures passives, filferros de 
pretesatge i barres de pretesatge. 

- Es determinaran, almenys en dues ocasions durant la realització de l'obra, el límit 

elàstic, càrrega de ruptura i allargament (en ruptura, per a les armadures passives; sota 

càrrega màxima, per a les actives) com a mínim en una proveta de cada diàmetre i 

tipus d'acer emprat i subministrador segons les UNE 7474-1:92 i 7326:88 

respectivament. En el cas particular de les malles electrosoldades es realitzaran, com a 
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mínim, dos assaigs per cada diàmetre principal emprat en cada una de les dues 

ocasions; i els esmentats assaigs inclouran la resistència a l'arrencament del nus soldat 

segons UNE 36462:80. 

- En el cas d'existir entroncaments per soldadura, s'haurà de comprovar que el material 

té la composició química apta per a la soldabilitat, d'acord amb UNE 36068:94, així com 

comprovar l'aptitud del procediment de soldadura. 

 

Condicions d'acceptació o rebuig 

 
Es procedirà de la mateixa forma tant per a acers certificats com no certificats. 

- Comprovació de la secció equivalent: S'efectuarà igual que en el cas de control a nivell 

reduït. 

- Característiques geomètriques dels ressalts de les barres corrugades: El incompliment 

dels límits admissibles establerts al certificat específic d'adherència serà condició 

suficient perquè es rebutgi el lot corresponent. 

- Assaigs de plegament - desplegament: Si es produeix algun error, se sotmetran a 

assaig quatre noves provetes del lot corresponent. Qualsevol error registrat en aquests 

nous assaigs obligarà a rebutjar el lot corresponent. 

- Assajos de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l'allargament 

en ruptura: Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s'acceptaran les barres 

del diàmetre corresponent. Si es registra algun error, totes les armadures d'aquest 

mateix diàmetre existents en obra i les que posteriorment es rebin, seran calcificades 

en lots corresponents a les diferents partides subministrades, sense que cada lot 

excedeixi de les 20 tones per a les armadures passives i 10 tones per a les armadures 

actives. Cada lot serà controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats 

d'ambdós assaigs són satisfactoris, el lot serà acceptat. Si els dos resultats fossin no 

satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un d'ells resulta no satisfactori, s'efectuarà 

un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques que han de 

comprovar-se sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitjana 

aritmètica dels dos resultats més baixos obtinguts supera el valor germanitzat i tots els 

resultats superen el 95% de l'esmentat valor. En cas contrari, el lot serà rebutjat. 

- Assaigs de soldadura: En cas de registrar-se algun error en el control de la soldadura 

en obra, s'interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió 

completa de tot el procés. 
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FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

 
El control es farà conforme l'establert al capítol VII de la Instrucció EFHE. 
 
Verificació d'espessors de recobriment: 
 

a) Si els elements resistents estan en possessió d'un distintiu oficialment reconegut, se'ls 

eximirà de la verificació d'espessors de recobriment, llevat d'indicació contrària de la 

Direcció Facultativa. 

b) Per a la resta dels casos, se seguirà el procediment indicat a l'annex II. 

La resta de controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent d'aplicació de 

la qual s'incorpora un llistat per materials i elements constructius. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
1. CIMENTS 

 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03) 

Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 

• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzemament 

• Article 11. Control de recepció 

 

Ciments comuns 

 
Obligatorietat del marcat CE per a aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució 

d'1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

 

Ciments especials 

 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb calor d'hidratació molt baixa (UNE-

EN 14216) i ciments d'alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per 

Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Ciments de maçoneria 

 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments de maçoneria (UNE- EN 413-1, aprovada per 

Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 
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2. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998) 

• Article 1.1. Certificació i distintius 

• Article 81. Control dels components del formigó 

• Article 82. Control de la qualitat del formigó 

• Article 83. Control de la consistència del formigó 

• Article 84. Control de la resistència del formigó 

• Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó 

• Article 86. Assaigs previs del formigó 

• Article 87. Assaigs característics del formigó 

• Article 88. Assaigs de control del formigó 

• Article 90. Control de la qualitat de l'acer 

• Article 91. Control de dispositius d'ancoratge i entroncament de les armadures postteses. 

• Article 92. Control de les beines i accessoris per a armadures de pretesatge 

• Article 93. Control dels equips de tesat 

• Article 94. Control dels productes d'injecció 

 

3. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 

 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 

amb elements prefabricats. (EFHE) 

Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 

• Article 4. Exigències administratives (Autorització d'ús) 

• Article 34. Control de recepció dels elements resistents i peces d'entrelligat 

• Article 35. Control del formigó i armadures col·locats en obra 

 

4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA 

 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB SE-F-Seguretat Estructural-Fàbrica 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 8. Control de 

l'execució 

• Epígraf 8.1 Recepció de materials 
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5. PREFABRICATS 

 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de maig de 

2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005) 

• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 

• Pals i pals. UNE-EN 12843. 

 

Escales prefabricades (jocs) 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DIGUES-TE núm. 

008; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

 

B. CONTROL D'EXECUCIÓ 

 
Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 

d'obra verificant seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar 

per comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte, la legislació aplicable, les 

normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció 

de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els 

agents que intervenen, així com les verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de 

control de qualitat de l'edificació. 

 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

 

En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 

les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, previstes a l'article 5.2.5. 

 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent d'aplicació de 

la qual s'incorpora un llistat per elements constructius. 
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CONTROL EN LA FASE D'EXECUCIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998) 

Fase d'execució d'elements constructius 

• Article 95. Control de l'execució 

• Article 97. Control del tesat de les armadures actives 

• Article 98. Control d'execució de la injecció 

• Article 99. Assaigs d'informació complementària de l'estructura 

 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 

 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 

realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 

Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 

Fase d'execució d'elements constructius 

• CAPÍTOL V. Condicions generals i disposicions constructives dels forjats 

• CAPÍTOL VI. Execució 

• Article 36. Control de l'execució 

 

3. ESTRUCTURES DE FÀBRICA 

 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB SE-F-Seguretat Estructural-Fàbrica 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006). Epígraf 8. Control de 

l'execució 

Fase d'execució d'elements constructius 

• Epígraf 8.2 Control de la fàbrica 

• Epígraf 8.3 Morters i formigons de farcit 

• Epígraf 8.4 Armadures 

• Epígraf 8.5 Protecció de fàbriques en execució 
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C. CONTROL DE L'OBRA ACABADA 

 
A fi de comprovar les prestacions finals de l'edifici a l'obra acabada s'han de realitzar les 

verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la direcció facultativa i les 

previstes en el CORRENT i resta de la legislació aplicable que s'enumera a continuació: 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998) 

• Article 4.9. Documentació final de l'obra 

 
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 

 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 

realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 

Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 

• Article 3.2. Documentació final de l'obra  
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APÈNDIX I. CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ 

 

(Obligatori només per a formigons realitzats en obra o que la central no disposi d'un control de 

producció reconegut) 

 

ÀRIDS 

 
- Amb antecedents o experiència suficient de la seu ús, no serà precís fer assaigs. 

- Amb caràcter general quan no es disposi d'un certificat d'idoneïtat dels àrids emès, com 

a màxim un any abans de la data d'ús, per un laboratori oficial o oficialment acreditat 

(segons EHE art. 28è i 81.3) 

 

 

ASSAJOS Nº  ASSAJOS 

1 UNE EN 933-2:96 Granulometria de les partícules dels àrids   

2 UNE 7133:58 Terrossos d'argila  

3 UNE 7134:58 Partícules toves  

4 UNE7244:71 Material retingut per tamís 0,063 que flota en líquid de pes 
específic 2 

 

5 UNE 1744-1:99 Composts de sofre, expressats en SO3= referits a l'àrid sec   

6 UNE 1744-1:99 Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3= referits a l'àrid 
sec 

 

7 UNE 1744-1:99 Clorurs  

8 UNE 933-9:99 Blau de metilè  

9 UNE 146507:99 Reactivitat als àlcalis del ciment  

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilitat de la sorra  

11 UNE EN 1097-2:99 Resistència al desgast de la grava  

12 UNE 83133:90 i UNE 83134:90 Absorció d'aigua pels àrids  
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AIGUA 

 
- En general, es podran emprar totes les aigües sancionades com a acceptables per la 

pràctica. 

- En general, quan no es tinguin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o 

en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües (segons EHE art. 27 i 81.2) 

ASSAJOS Nº ASSAJOS 

1 UNE 7234:71 Exponent d'hidrogen pH   

2 UNE  7130:58 Substàncies dissoltes  

3 UNE  7131:58 Sulfats, expressats en SO4  

4 UNE  7178:60 Ió clorur Cl-  

5 UNE  7132:58 Hidrats de carboni  

6 UNE  7235:71 Substàncies orgàniques solubles en èter  

7 UNE 7236:71 Presa de mostres per a l'anàlisi química   

 

 

CIMENT 

 
Assaigs 1 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 

 
- Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament o quan 

ho indiqui la Direcció de l'Obra. 

- En ciments amb Segell o Marca de Qualitat, oficialment reconegut per l'Administració 

competent, d'un Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l'Acord sobre 

l'Espai Econòmic Europeu, se l'eximirà dels assaigs de recepció previstos en la 

13 UNE 1367-2:99 Pèrdua de pes màxima amb sulfat magnèsic  

14 UNE 7238:71 Coeficient de forma de l'àrid gruixut  

15 UNE 933-3:97 Índex de llenques de l'àrid gruixut  



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 6: Control de qualitat  17 

Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. En tal cas, el subministrador haurà 

d'aportar, en l'acte de recepció, una còpia del corresponent certificat emès per 

Organisme autoritzat i, en el seu cas, del d'equivalència (apartat 10.b.4 de RC-97). 

 
Assaigs 9 al 14 (art. 81.1.2 de l'EHE): 

 
- Una vegada cada tres mesos d'obra i quan ho indiqui la Direcció d'Obra. Quan el 

ciment es trobi en possessió d'un Segell o Marca de conformitat oficialment homologat 

la Direcció d'Obra podrà eximir-lo, mitjançant comunicació escrita, de la realització 

d'aquests assaigs, sent substituïts per la documentació d'identificació del ciment i els 

resultats de l'autocontrol que es tinguin. En qualsevol cas s'hauran de conservar 

mostres preventives durant 100 dies. 

ASSAJOS Nº ASSAJOS 

1 UNE EN 196-2:96 Pèrdua per calcinació  

2 UNE EN 196-2:96 Residu insoluble  

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicitat  

4 UNE 80118:88 Exp. Calor d'hidratació  

5 UNE 80117:87 Exp. Blancor  

6 UNE 80304:86 Composició potencial del Clínker  

7 UNE 80217:91 Àlcalis  

8 UNE 80217:91 Alúmina  

9 UNE EN 196-2:96 Contingut de sulfats  

10 UNE 80217:91 Contingut de clorurs  

11 UNE EN 196-3:96 Temps d'enduriment  

12 UNE EN 196-3:96 Estabilitat de volum  

13 UNE EN 196-1:96 Resistència a compressió  

14 UNE EN 196-2:96 Contingut en sulfurs  
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ADDITIUS I ADDICIONS 

 
- No podran utilitzar-se additius que no se subministrin correctament etiquetats i 

acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física. Els 

additius no poden tenir una proporció superior al 5% del pes del ciment. 

- Quan s'utilitzin cendres volants o fum de sílice (addicions) s'exigirà el corresponent 

certificat de garantia emès per un laboratori oficial o oficialment acreditat amb els 

resultats dels assaigs prescrits. 

 
Assaigs 1 al 3 (Assaigs sobre additius): 

 
- Abans de començar l'obra es comprovarà l'efecte dels additius sobre les 

característiques de qualitat del formigó, mitjançant assaigs previs (segons art. 86è 

d'EHE). També es comprovarà l'absència en la composició de l'additiu de composts 

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures i es determinarà el pH i residu 

sec. 

- Durant l'execució de l'obra es vigilarà que els tipus i marques de l'additiu utilitzat siguin 

precisament els acceptats. 

 
Assaigs del 4 al 10 per a les cendres volants i del 8 a l'11 per al fum de sílice (Assaigs sobre 

addicions): 

 
- Es realitzaran en laboratori oficial o oficialment acreditat. Almenys una vegada cada 

tres mesos d'obra es realitzaran les següents comprovacions sobre addicions: triòxid 

de sofre, pèrdua per calcinació i finor per a les cendres volants, i pèrdua per calcinació i 

contingut de clorurs per al fum de sílice, a fi de comprovar l'homogeneïtat del 

subministrament. 

 

ASSAJOS Nº ASSAJOS 

1 
UNE 83210:88 Ex Determinació del contingut d'halogenurs totals  

2 
UNE 83227:86 Determinació del pH  

3 
UNE EN 480-8:97 Residu sec  

4 
UNE EN 196-2:96 Anhídrid sulfúric  
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5 
UNE EN 451-1:95 Òxid de calci lliure  

6 
UNE EN 451-2:95  Finor  

7 
UNE EN 196-3:96 Expansió pel mètode de les agulles  

8 
UNE 80217:91 Clorurs  

9 
UNE EN 196-2:96 Pèrdua al foc  

10 
UNE EN 196-1:96 Índex d'activitat  

11 
UNE EN 196-2:96 Òxid de silici  
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APÈNDIX II. CONTROL DELS RECOBRIMENTS DELS ELEMENTS RESISTENTS 

PREFABRICATS 

 

(Obligatori només per a elements resistents prefabricats que no disposin d'un distintiu 

oficialment reconegut) 

 

El control de l'espessor dels recobriments s'efectuarà abans de la col·locació dels elements 

resistents. En el cas d'armadures actives, la verificació de l'espessor del recobriment 

s'efectuarà visualment, mesurant la posició de les armadures a les corresponents vores de 

l'element. En el cas d'armadures passives, es procedirà a repicar el recobriment de cada 

element que compon la mostra en, almenys, tres seccions de les quals una deurà ser la secció 

central. Una vegada repicada es rebutjarà la corresponent bigueta. 

 

Per a la realització del control es divideix l'obra en lots: 

 

TIPUS DE 

FORJAT 

TAMAY MÀXIM 

DEL LOT 
Nº LOT 

Nº D’ASSAJOS 

Nivell intens 

Una mostra per lot, 

composada per dos 

elements 

prefabricats 

Nivell normal    

Una mostra per lot, 

composada per un 

element prefabricat                   

Forjat interior 

500 m2 de 

superfície, sense 

sobrepassar dues 

plantes 

   

Forjat de 

coberta 

400 m2 de 

superfície 
   

Forjat sobre 

cambra sanitària 

300 m2 de 

superfície 
   

Forjat exterior  

150 m2 de 

superfície, sense 

sobrepassar una 

planta 

   

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 6: Control de qualitat  21 

 
PILOTS 

 
1.1 Matèries primeres 

 
Tant les matèries primeres com la dosificació dels formigons s’ajustarà a el indicat a l’EHE-08 

 

a) Aigua 

L’aigua de la barreja ha de complir el prescrit a la instrucció per tal de no afectar als 

materials constituents de l’element a executar. 

b) Ciment 

El ciment a emprar en el formigó dels pilots s’ajustarà als tipus definits per la present 

instrucció per  a la recepció de ciments. No es recomana l’ús de ciments de gran finor i 

d’alta calor d’hidratació, degut a les altes dosificacions a emprar. No s’utilitzaran 

ciments tipus CAC, emprant preferiblement ciments amb adicions (tipus II), per que 

aquestes milloren la treballabilitat i la durabilitat, reduint la generació de calor durant el 

curat. En tractar-se d’ambient marí, s’emprarà ciment resistent a sulfats o aigua de mar 

(SR/MR). 

c) Àrids 

De nou els àrids compliran amb les prescripcions indicades a l’article 28º de l’EHE. Per 

evitar la segregació, la granulometria dels àrids serà contínua. És preferible la utilització 

d’àrids arrodonits quan la col·locació del formigó es realitzi mitjançant tub Tremie. La 

mida màxima de l’àrid es limitarà a trenta-dos mil·límetres (32 mm), o a un quart (1/4) 

de la separació entre rodons longitudinals, escollint la menor d’ambdues dimensions. 

En condicions normals s’utilitzaran preferiblement mides màximes de vint-i-cinc 

mil·límetres (25 mm), si és rodat, i de vint mil·límetres (20 mm) si és de matxuqueix. Els 

àrids compliran las especificacions contingudes en el article 28º de l’EHE. 

d) Additius 

Per a adquirir les propietats necessàries per a la posada en obra del formigó, es podrà 

utilitzar algun tipus d’additiu amb control, com reductors d’aigua i plastificants, inclosos 

superplastificant, amb el fi d’evitar el segregat del formigó i l’àrid. 

 
1.2 Dosificació y propietats del formigó 

 
1. El formigó dels pilots haurà de tenir: 

- alta capacitat de resistència contra la segregació 

- alta plasticitat i bona cohesió 
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- bona fluïdesa 

- capacitat d’autocompactació 

- suficient treballabilitat durant el procés de besament. 

 

2. A la taula 5.2 es recullen els criteris de contingut mínim de ciment, relació 

aigua/ciment i contingut mínim de fins. 

 

 

 

3. A la taula 5.3 es recullen els valors de consistència del formigó, segons diferents 

condicions de col·locació. 

 

 

 

4. S’ha d’assegurar en tot moment que la treballabilitat i fluïdesa es manté en tot 

moment durant el procés de formigonat, per garantir que no es produeixin 

embussos al tub de Tremie, discontinuïtats en el formigó o bosses de formigó 

segregat o barrejat amb llots bentonítics. S’haurà de mesurar, doncs, durant 4 

hores, i al menys durant tot el període de formigonat de cada pilot, la consistència 

del formigó disposat, garantint que el con d’Abrams es troba en valors inferiors a 

100mm. 

 

1.3 Camisa de xapa dels pilots 

 
S’hauran de realitzar assajos de control de qualitat sobre la camisa de xapa dels pilots segons 

la normativa NBE-EA-95. Aquests assajos tenen com a objectiu comprovar la bona execució de 

les soldadures així com la qualitat de l’acer emprat. 
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1.3.1 Pintura de la xapa dels pilots 

 
Es realitzarà el control de qualitat sobre la pintura de la xapa dels pilots segons la normativa 

NBE-EA-95, mesurant l’espessor de la capa de pintura µm. 

 

1.4 Control 

 
En aquest apartat es defineixen alguns criteris per tal de verificar la correcte execució dels 

pilots a realitzar. 

 

1.4.1 Control d’execució de pilots formigonats in-situ: 

 
1. La correcta execució del pilot, incloent la neteja i el tractament de la punta són factors 

fonamentals que afecten al seu comportament, i que han de tenir-se en compte per 

assegurar la validesa dels pilots. 

2. Els pilots executats in-situ es controlaran durant l’execució, confeccionant un part que 

comprengui, al menys, les següents dades: 

a. Dades del pilot (Identificació, tipus, diàmetre, punt de replanteig, profunditat, etc...) 

b. Longitud d’intubació 

c. Valors de les cotes: del terreny, del cap del pilot, de l’armadura, de la intubació, 

dels tubs sònics, etc... 

d. Tipus de terreny travessats (comprovació amb el terreny considerat originalment) 

e. Nivells d’aigua 

f. Armadura (tipus, longituds, dimensions) 

g. Formigons (tipus, característiques, etc...) 

h. Temps (de perforació, de col·locació d’armadures, de formigonat) 

i. Observacions (qualsevol cosa, incident etc que es vulgui afegir, durant el 

formigonat i perforació) 

3. Durant l’execució es consideren adequats els controls següents segons la norma UNE-

EN 1536-2000 

a. Control de replanteig 

b. Control d’excavació 

c. Control de llots 

d. Control de les armadures 

e. Control del formigó 

4. Al control de vessament del formigó, a l’inici del formigonat, el tub Tremie no podrà 

descansar sobre el fons, sinó que s’haurà d’elevar uns 20 cm per permetre la sortida 

del formigó 

5. Es realitzaran dos tipus d’assaigs de control per als pilots: 
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a. Assajos de integritat al llarg del pilot: aquests assajos tenen per objectiu verificar la 

continuïtat del fust del pilot, que no hi hagin bosses d’aire o de llots o segregacions 

intermèdies, a més de comprovar la resistència del formigó. 

b. Assajos de càrrega (estàtics) 

 

1.5 Toleràncies d’execució 

 
1. Per a pilots formigonats in situ hauran de complir, les següents toleràncies: 

 

 

2. Per les mesures de les desviacions d’execució es considerarà que el centre del 

pilot es el centre de gravetat de les armadures longitudinals. 
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Tècniques modernes per l’assaig de pilots i cimentacions profundes 

 
En les darreres dècades s’han desenvolupat principalment dos grups d’assajos de pilots. El 

primer està format pels moderns assajos d’integritat estructural de pilots, mentre que el segon 

es compon d’assajos ràpids de càrrega aplicada al cap dels mateixos. 

 

Els assajos d’integritat estructural presenten un avenç significatiu a la identificació de defectes 

en la construcció de pilots, tals com les dimensions físiques reals, continuïtat o consistència 

dels materials emprats en la seva execució. Tot i així, no proporcionen informació directe sobre 

el comportament de cimentacions profundes en condicions de càrrega, pel que no pretenen 

reemplaçar els assajos estàtics i dinàmica de càrrega. Els mètodes emprats tradicionalment en 

aquests casos són l’excavació al voltant de l’element i els sondejos amb extracció de testimoni 

continu del fust del pilot, de manera que s’aconsegueix obtenir dades del testimoni extret i de 

las parets del sondeig, la posició del qual respecte l’eix del pilot es difícil de conèixer de forma 

exacte quan la profunditat és gran. 

 

Per altra banda, les proves de càrrega permeten conèixer el comportament real dels pilots en el 

terreny, sotmesos a càrregues generalment superiors a les de servei. Serveixen, llavors, de 

comprovació del disseny realitzat a la fase de construcció. Donades les elevades càrregues a 

aplicar, usualment de l’ordre de centenars de tones, són assajos molt costosos, pel que la 

tendència és a realitzar-los cada vegada menys i només a obres de pressupost elevat. Els 

moderns assajos de càrrega, de cost molt inferior,  a obres de pressupostos mitjans, que es 

beneficien així també del disseny més ajustat que admeten les normes quan es realitzen els 

assajos de càrrega. És per això, i per tot el que s’ha exposat al present apartat, que es creu 

convenient l’execució d’aquest tipus de proves amb l’objecte de confirmar que sota les 

càrregues de servei, els assentaments patits pel pilot assajat se situïn a la branca elàstica 

inicial que contempla les resistències per fust i per punta de l’element de la cimentació, sent els 

assentament admissibles per la superestructura. 

 

Assajos de càrrega estàtica esglaonada 

 
La proba de càrrega estàtica esglaonada consisteix en sotmetre el pilot a esforços que 

s’apliquen de forma esglaonada i creixent. Cada etapa de càrrega ha de mantenir-se constant 

durant un cert període de temps, o fins que l’assentament hagi virtualment acabat o assolit el 

límit prescrit. 

 

Per dur a terme l’assaig és necessari contar amb un tren de càrrega i un sistema de reacció. El 
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tren de càrrega (Fig. 1) és l’encarregat d’aplicar al pilot de proba els graons de càrrega 

previstos, i està format per un gat hidràulic, la placa d’assentament i el dispositiu de mesura 

escollit (mecànic o digital). 

 

Figura 1. Tren de càrrega 

 

El sistema de reacció permet aplicar les càrregues al pilot de proba durant llargs períodes de 

temps. Entre els sistemes de reacció més habituals destaquen els següents: 

 

1. Pilots a tracció o ancoratges: s’instal·la un número determinat de pilots o ancoratges en els 

voltants del pilot de proba. Aquests elements treballen a tracció com a reacció a la 

compressió aplicada en el pilot que s’està assajant. 

 

Injeccions de morter al terreny 

 

Per a les injeccions en columna de jet que es realitzaran pels tubs interiors deixats als pilots de 

l’estructura de fonamentació, caldrà fer un seguiment i control a nivell tant de materials bàsics 

com de la seva execució, prèvia i un cop realitzada. 
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La qualitat i idoneïtat del morter fresc hauran de ser controlades mitjançant la mesura de 

l’assentament en el conus d’Abrams. També es verificarà la resistència a la compressió simple. 

Cal apuntar en aquest sentit que el morter s’injecta a una pressió d’uns 40 bars i amb un 

assentament en el conus d’Abrams inferior a 8 cm, per tal que permeti una correcta densificació 

del sòl. S’infiltra omplint els buits del terreny i el compacta, de manera que en endurir li 

confereix resistència i duresa. 

 

El grau de compactació assolit pot ser controlat mitjançant els següents paràmetres, depenent 

de l’objectiu que es vulgui aconseguir i de les condicions del sòl: 

 

- Avaluació de les dades recopilades pel sistema de registre de paràmetres instal·lat en 

els equips de perforació i injecció. 

- Control de moviments en la plataforma de treball o en l’estructura per assegurar els 

correctes paràmetres d’execució. 

 

En funció del tipus de terreny i de l’objectiu que es vulgui aconseguir, es definiran els assajos 

de control que podrien ser: assajos penetromètrics (CPT, SPT) abans i després del procés 

d’injecció en sòls no cohesius, cross-hole o altres. 

 

 

PROVA DE CÀRREGA 

 
A continuació es descriu la prova de càrrega de l'estructura de la plataforma que conforme el 

nou moll. 

 

El plantejament de la prova es basa en les "Recomanacions per a la realització de proves de 

càrrega de recepció en ponts de carreteres" de la Direcció General de Carreteres del Ministeri 

de Foment. 

 

La prova de càrrega aquí descrita té per objecte determinar la resposta tant de la llosa 

recolzada entre jàsseres com de les pròpies jàsseres i els pilons. 

 

S'efectuarà un únic esglaó de càrrega. La càrrega es materialitzarà mitjançant les jàsseres 

prefabricades de nou moll convenientment recolzades sobre sacs de sorra o similar segons els 

nervis de les mateixes, respectant per tant la recomanació de carregar l'estructura amb una 

acció de l'ordre del 60% de la total d'ús. 
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Per tal d'assajar cada parella de pilots i cada jàssera, es carregaran totes dues obertures 

adjacents. 

 

Es mesuraran els moviments en suports (cada pilot) i en centre llum de cada va en els costats 

mar i terra mitjançant topografia. 

 

Es prendrà una primera mesura abans de la prova. Immediatament després d'haver aplicat la 

càrrega es mesuraran de nou els moviments en les 3 seccions. Als 10 minuts es tornarà a 

prendre de nou mesures. Si la diferència entre ambdues lectures és inferior al 5% de la lectura 

inicial o de l'ordre de la tolerància de l'aparell de mesura, es podrà iniciar la descàrrega. En cas 

contrari, s'ha de procedir a prendre una segona lectura passats altres 10 minuts. La prova 

podrà continuar si la diferència entre les lectures als 20 i als 10 minuts és inferior al 20% de la 

diferència entre les lectures als 10 minuts i la inicial. 

 

Per a la descàrrega s'aplicarà el mateix criteri d'estabilització que en el procés de càrrega 

descrit en el paràgraf anterior. 

 

Amb vista a l'acceptació de l'estructura s'aplicaran els següents criteris: 

a) La fletxa romanent al centre de va serà inferior al 20% de la fletxa mesura. 

b) La fletxa màxima mesura no superarà en més d'un 15% a la fletxa calculada. 

c) No han d'aparèixer signes d'esgotament de la capacitat portant en cap punt de les 
estructures. 

 
La prova es realitzarà sobre la llosa inferior del forjat, abans d'executar el forjat lleuger. 

 

 

PROCEDIMENT DE TIR 

 
MITJANS EMPRATS: 

 
• Dinamòmetre de càrrega màxima 5 Tn. 

• Estació total. 

• Dianes topogràfiques. 

• Cadenes metàl·liques. 

• Barcassa. 
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BREUJDESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ 
 
Prèviament al inici de l’assaig, en cada extrem de la biga es fixarà una diana topogràfica 

mitjançant la qual es podrà determinar el desplaçament de l’estructura. 

 

A través de les argolles existents a la biga prefabricada es passarà una de les cadenes a la 

qual s’unirà el dinamòmetre. 

 

A aquest dinamòmetre s’unirà una altra cadena que s’enganxarà a la Barcassa o Pontona. 

 

Un cop comprovat aquest muntatge, es procedirà a realitzar una primera mesura topogràfica 

per determinar la posició de l’estructura a la qual poder referir posteriorment les mesures dels 

desplaçaments. 

 

Realitzada aquesta primera lectura topogràfica, es procedirà a iniciar el tir amb la 

barcassa/pontona fins assolir una càrrega situada al voltant de les 2,5 Tn. 

 

Assolida dita càrrega, s’indicarà al mitjà marítim emprat que mantingui la potència emprada i 

realitzarà un primer disparament mitjançant l’estació total per determinar el desplaçament de 

l’estructura amb aquests valors de càrrega. 

 

Transcorreguts entre 10-15 segons d’aquesta primera lectura de desplaçament i sempre 

mantenint el tir al voltant d’una càrrega de 2,5 Tn, es tornarà a realitzar un disparament per 

comprovar novament el desplaçament assolir. 

 

Un cop realitzat aquest segon disparament, es procedirà a tirar novament mitjançant els mitjans 

marítims fins assolir la càrrega final de 5,0 Tn, moment en què es tornarà a realitzar un nou 

disparament topogràfic per mesurar el desplaçament de l’estructura en aquestes noves 

condicions de tir. 

 

A l’igual que com succeïa anteriorment, es mantindrà el tir entre 30-40 segons i es tornarà a 

realitzar una nova lectura topogràfica dels desplaçaments emprats. 

 

 

 
Rigidesa teòrica (kN/m) Escaló 2,5 ton Escaló 5 ton 

Pilots estàndard 860 kN/m 2,9 cm 5,8 cm 
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

• Certificat de calibratge del dinamòmetre. 

• Certificat de calibratge de l’equip topogràfic. 

• Reportatge fotogràfic del desenvolupament de la prova de tir. 
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APÈNDIX III. CONTROL TOPOGRÀFIC AUTOMÀTIC I DE VIBRACIONS DEL EDIFICI MPV 

 
Es realitzarà un control en tot moment de l’estat de l’edifici, amb especial cura en les 

operacions de clavat de pilots. 

 

S’adjunta a continuació l’informe de “control topogràfic i de vibracions del edifici Marina Port 

Vell. Barcelona” del 26 de març de 2014 realitzat per SOLDATA. 



 www.Soldatagroup.com   
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1. INTRODUCCIÓN                                                                  
 
 
SOLDATA centra su actividad en la instrumentación, Automatización y Auscultación de todo tipo de 
construcciones. La empresa SOLDATA IBERIA, S.A. además de pertenecer al Grupo RODIO pertenece al 
Grupo SOLDATA, líder mundial en términos de compra global de sensores y responsable de la 
instrumentación de las obras más grandes de esta especialidad en el mundo, con presencia en varios 
continentes.  
 
SOLDATA dispone de una tecnología de primera línea, tanto para la adquisición automática de datos 
como para la obtención de parámetros en tiempo real. Dicha tecnología posibilita el control remoto, 
automático, en tiempo real y el registro e, incluso, la transmisión (vía Internet o módem) de la 
información, lo que brinda la posibilidad de una consulta actualizada, simultánea si se requiere y de 
un rápido procesamiento remoto de la misma.  
 
Un factor de suma importancia que se debe tener en cuenta en la construcción de cualquier obra,  es 
la posible influencia que dicha obra pueda ejercer en su entorno, y más aún si esta se desarrolla en 
ámbito urbano. Se deberá realizar un estudio de todos y cada uno de los factores que puedan influir 
en las estructuras y edificaciones próximas al ámbito de la obra, entre los que destaca la propia 
tipología estructural y estado actual de las edificaciones y demás construcciones situadas dentro del 
área de influencia. Es de relevante importancia conocer las afecciones que puede generar la 
construcción de una obra  en ámbito urbano, en los edificios o instalaciones próximos a ésta, debido a 
las solicitaciones adicionales que se introducen en el terreno. Para el control y seguimiento de las 
obras es imprescindible la elaboración de un plan de instrumentación desarrollado por la dirección 
facultativa. 

 
La determinación de los riesgos potenciales que puedan existir, permite definir  con claridad las 
distintas actuaciones que se podrían adoptar, ya sean de tipo constructivo, de refuerzo y otras 
medidas de protección. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS 
 

 
Según lo indicado en este proyecto, se hará indispensable la elaboración de un programa de 
auscultación e instrumentación que permita controlar la estabilidad de la zona donde se desarrollarán 
los trabajos de pilotaje junto al edificio de Marina Port Vell. 

 
Para todo ello se requiere, para esta fase, el control y seguimiento de los posibles movimientos de 
asiento y las vibraciones que pueda sufrir el edificio cuando de ejecuten los pilotes a ambos lados del 
edificio. 
 

 
 

Imagen 1 – Imagen del edificio con una propuesta de ubicación de los prismas (en rojo). 
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Se instalarán una serie de prismas de control en los muros de obra del edificio (ver Imagen 1), 
sobretodo centrando especial atención a la estructura del ascensor. Los prismas se colocarán a alturas 
diferentes y a ambos lados del edificio desde puntos donde el accesos sea factible (ventanas, 
pasarelas, etc...).  
 
De la misma forma se colocarán prismas de referencia en puntos alejados de la zona de influencia de 
los trabajos que se instalarán en edificios de la zona o sobre el nivel de suelo con protección 
antivandálica. 
 
El sistema de medición será automático Cyclops con adquisición constante de lecturas (ver apartado 
Sistema Cyclops). Las lecturas se realizarán desde un teodolito o ETR (estación total robotizada) 
instalado en puntos estables del terreno que permitan realizar correctamente las lecturas. Se propone 
el uso de 1 teodolito o ETR instalado sobre un mástil desde un punto cercano al edificio y desde el 
que se tenga una visual óptima de los prismas de un lado del edificio y de las referencias.  
 
Una vez se haya ejecutado la primera fase de pilotes, se realizará una reinstalación del punto de 
ubicación del teodolito al otro lado del edificio para así obtener visual del resto de prismas durante la 
segunda fase de pilotaje.  

 
El equipo que se utilizará para realizar las medidas será del tipo LEICA TM30 o similar (ver Imagen 2). 
Mide ángulos verticales, horizontales y distancias mediante láser. 
 

 

   
 

Imagen 2 – Teodolito y prisma de lectura para edificio.
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A continuación se describe el sistema de adquisición de datos de topografía de forma automática: 

 
2.1. Sistema Cyclops: control topográfico automático del edificio 
 
Para el control automático del edificio se propone la instalación del Sistema Cyclops de topografía 
automatizada que a continuación se describe: 

 
El sistema CYCLOPS, Estación Total Automatizada con base Leica o similar, permite la observación y 
vigilancia de los movimientos de prismas gracias a unos prismas de referencia fijos, ubicados en 
estructuras cercanas a la zona a auscultar.  

 
Este sistema permite calcular el desplazamiento en X, Y y Z de los prismas colocados sobre el 
elemento estructural a controlar. De esta manera mediante el posterior análisis en tiempo real de los 
prismas, podemos establecer cualquier tipo de relación entre las distintas coordenadas de los 
mismos.  

 
El tiempo previsto para realizar cada ciclo de lectura de prisma viene en función del número de 
prismas a leer, a razón de unos 15 segundos por prisma aproximadamente. La precisión de cada 
lectura depende de la distancia entre dicho aparato y el punto de medida. Aunque influyen muchos 
factores como el ángulo de incidencia, las variaciones térmicas a lo largo del día, la presencia de 
humos o nieblas y las vibraciones (del aparato y o del prisma) entre otras, la precisión de nuestro 
sistema,  por cada lectura individual es: 

 
 
Para distancias inferiores a 100 m……… Precisión superior a 1,0mm 
Para distancias entre 100 y 150 m………   Precisión superior a 2,0 mm 
 

 
Hay que considerar además el efecto favorable de realizar una serie de medidas sin desplazar el 
aparato que aumenta la precisión unitaria de forma proporcional a la raíz cuadrada del número de 
medidas, y este efecto, despreciable en trabajos manuales, no lo es en nuestra propuesta. 
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Imagen 3 - Teodolito con jaula leyendo prismas. 

 
2.2. Descripción genérica del sistema CYCLOPS 
 
El Sistema CYCLOPS ha sido desarrollado y explotado por SOLDATA S.A. conjuntamente con el servicio 
de “Travaux Spéciaux” del Instituto Geográfico Nacional Francés, IGN. 

 
Presentamos a continuación las principales características y procedimientos del Sistema desde el 
punto de vista de los materiales, los programas, el flujo de la información. 
 
 
2.3. El Sistema CYCLOPS: Materiales 
 
Los materiales necesarios para instalar un Sistema CYCLOPS son los siguientes: 
 

• Teodolitos motorizados tipo Leica TM30 o equivalente. 
• Prismas circulares de control. 
• Ordenadores. 
• Alimentación eléctrica. 
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Materiales para las conexiones del tipo cables, convertidores de los protocolos de transmisión, radios 
y/o módems, etc. 
 
 
2.4. Principales ventajas del sistema Cyclops 
 
Las ventajas más importantes que aporta nuestra solución son: 
 
 

o Tiempo Real: 
 

Visualización, en tiempo real, de movimientos de la estructura, permitiendo la reacción 
inmediata. 

 
o Alarmas: 

 
Alerta rápida al personal técnico implicado, en caso de que se definan y alcancen los 
umbrales predefinidos. 

 
o Calidad: 

 
Se trata de un sistema de lectura de alta precisión, muy superior a la opción manual tanto 
en términos de precisión como de frecuencia, con numerosas obras de referencia. 

 
o Histórico: 

 
Registro automático de todos los datos, permitiendo realizar informes y análisis rápidos de 
toda la información almacenada, o de la parte que interese.  

 
 

Ensayo de vibración para determinar riesgo de daños estructurales: 
 
Se propone montar un geófono triaxial en el suelo de algún punto estable del edificio para medir el 
nivel de vibración generado durante la ejecución de los pilotes. 

• Los limites de vibración a seguir (umbrales) para no afectar las estructuras serán los del CTE- 
UNE 22-381-93.  

 
Los equipos registran los valores de vibración en cada evento y se envían los datos de forma 
inalámbrica al servidor de datos para su visualización. Se transcriben al disco datos de valores 
máximos por intervalos de tiempo.  
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• Gráfica de velocidad de vibración- Frecuencia de vibración 
• Componente X, Y, Z.  
• Envolvente. 
• Espectro de frecuencias (via FFT).  

 

Equipo de registro de datos. 

 
 Número de canales: 48 
Número de geófonos: 16 
Dimensiones : 380 x 180 x 320mm 
Peso: 6,5Kg 
Temperatura operación: -10 ºC – 50ºC 
Consumo: 15-100VA 
Memoria : 500 Mb Flash 
Protección: IP65 

 

 
Geófono triaxial. 

 
 
 

Rango de medición 0,8-200mm/s 
Rango de frecuencias 1-315Hz 
Resolución  0.001mm/s 
Dimensiones 285 x 90 x 120mm 
Peso 3,2Kg 
Temperatura operación -20 ºC -60ºC 
Memoria RAM 64Kb Flash 
Protección IP65 

 
 



 
 

      
   

Ref: IM-2014-0011-CL Control topográfico automático y de vibraciones del edificio Marina Port Vell, Barcelona Página 10 de 
15 

 

www.Soldatagroup.com 

3. VISUALIZACIÓN DE DATOS: GEOSCOPE WEB 

 
Mientras los equipos de lectura (teodolito y gorgone) vayan registrando los datos, estos serán 
enviados de forma inalámbrica al servidor de datos para poder ser visualizados desde el ordenador del 
cliente. 
 
El esquema fundamental de funcionamiento de adquisición y tratamiento de datos, se puede resumir 
en el siguiente esquema: 
 
 

 
 
Como sistema de gestión de los datos de auscultación se propone el uso de un software de gestión y 
visualización de datos. Este sistema “Geoscope Web” está adaptado para ser funcional en obras de 
cualquier tamaño; donde se pueden integrar diferentes obras que estén en funcionamiento.  
 
El sistema informativo “Geoscope Web”, propiedad de Soldata, tiene como objeto, gestionar toda la 
información geotécnica recogida en la obra y ponerla al alcance de las distintas personas y 
organismos implicados en el seguimiento de la misma.  
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Geoscope Web permite gestionar los avisos de incidencias, en el caso que se produzcan, (a partir de 
límites máximos definidos por el Cliente). Estas alarmas enviadas por correo o por SMS a un listado 
predeterminado, alertarán directamente a los responsables del lugar. Una visualización de las 
medidas sobre pantalla de forma instantánea, dará inmediatamente un estado de la deformación o el 
movimiento de la estructura, así como una descripción de las deformaciones. 
 
El sistema de tratamiento de datos permite acceder a datos resumidos diarios que se calculan de 
manera automática tal y como la media, la mediana, la máxima, la mínima,… agilizando los flujos de 
datos en caso de gestionar grandes periodos temporales. 

 
 
El sistema Cyclops, anteriormente descrito y propuesto para realizar el control de auscultación 
durante las fases de obra, se puede conectar al sistema GEOSCOPE,  dentro del cual se pueden 
gestionar los avisos de incidencias, en el caso que se produzcan, (a partir de límites máximos 
definidos por el cliente). Estas alarmas enviadas por correo o por SMS a un listado predeterminado, 
alertarán directamente a los responsables del lugar. Una visualización de las medidas sobre pantalla 
de forma instantánea, dará inmediatamente un estado de la deformación o el movimiento de la 
estructura, así como una descripción de las deformaciones. 
 

Se trata de un software, que nos permite realizar las siguientes funciones: 
 

• Adquirir, Controlar y gestionar, en tiempo real, los distintos sensores instalados en un proyecto 
de instrumentación. 

 
• Visualizar cada instrumento o punto de medida mediante gráficos. 

 
• Tratamiento en tablas Excel de cada instrumento o punto de medida. 

 
• Generar alarmas de aviso en caso de superar límites de control preestablecidos. 
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• Tratar el volumen de datos para automatizar y optimizar la impresión de informes. 

 
• Acceder y utilizar, gracias a funciones avanzadas de comunicación, el sistema desde cualquier 

parte del mundo. 
 
• Sistema GIS, de almacén de los datos en una base de datos con sus referencias espaciales 

(posición X, Y, Z). Que permite utilizar los mapas  para navegar en la base de datos así como 
para obtener la información de una manera clara y concisa.  

 
 
3.1. Visualización de datos 

 
Dentro del sistema de visualización de los datos, se puede incluir los plano de ubicación generales  de 
la zona que se va a instrumentar y controlar, en coordenadas UTM.  Sobre estos planos generales se 
pueden insertar vínculos de acceso a zonas mas concretas. De esta forma nos podemos acercar a la 
zona de instrumentación, que mas nos interese consultar en cada momento, de una forma ágil y 
rápida. 
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3.2. Visualización de los puntos de medida 
 
Cada punto de medida vendrá nombrado por un código o etiqueta, que nos permitirá identificarlo.  
 
Una vez seleccionado el  instrumento a consultar, se podrá  visualizar su gráfico de valores, respecto 
al origen, de toda la información registrada hasta la fecha. Esta herramienta nos permitirá filtrar  y 
parametrizar la visualización de la información de una manera ágil y cómoda. Otra de las 
herramientas que tiene el programa, es el cálculo de la media o mediana diaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor 3 

Sensor 4 
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3.3. Tratamiento y Gestión de Alarmas 

 
Para cada punto de control, se pueden establecer diferentes umbrales de alarma. Una vez superado el 
umbral de alarma preestablecido, se genera un aviso, que puede ser mediante, sms, mail o señal 
luminosa en obra, indicándonos el punto que está en alarma y su valor correspondiente. 
Este mecanismo nos permite estar informado en todo momento de cualquier incidencia que ocurra 
en obra, y poder así reaccionar ante cualquier imprevisto. 
 
Todas las alarmas registradas, quedan almacenadas en un panel, donde pueden ser consultadas y 
tratadas, guardando siempre el registro histórico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Mail 
-Teléfono 
-Alarma 
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3.4.  Vistas de Isolíneas 
 
Con la información almacenada en la base de datos, se pueden crear mapas de izo líneas, utilizando 
los movimientos en la coordenada Z de los instrumentos. Así podemos tener una visión de general de 
las posibles cubetas de asiento  o movimientos que se origen. 
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1. AMPLIACIÓ DEL MOLL DE PESCADORS 

 
Es planteja una solució exempta de moll adossat a l’existent a la mateixa cota i que permeti el 

pas de serveis fins a qualsevol punt de la plataforma, a través del seu perímetre. Les 

estructures nova i antiga es connecten mitjançant l’encastament de les jàsseres, arriostrades 

mitjançant biga correguda, i es crea en superfície un recrescut que uniformitza les irregularitats 

sobre el litoral actual. 

 

Les cotes finals es fixen en +2,75 m de pas a nivell superficial de moll amb un cantell 

estructural de 175 cm en secció sobre capitells de 50 cm d’alçada que descansen sobre pilons 

de longituds 26 i 40 m, en funció del tipus de jàssera que es recolza en ells (interiors i 

perimetrals, respectivament). Mecànicament el conjunt funciona segons l’esquema de 

cimentació profunda i unions rígides a plataforma, tractant-se d’una estructura hiperestàtica. 

Les jàsseres de vora o perimetrals serviran per encabir els serveis. Sobre les jàsseres es 

recolza la llosa de formigó armat in situ amb encofrat col·laborant perdut, les quals habiliten 

una superfície de treball per armar i formigonar, fent servir elements de polipropilè reciclat per 

assolir l’elevada cota sense increment del pes estructural. 

 

Finalment una capa de formigó de 10 cm in situ cosirà superficialment cadascun dels vans 

entre pòrtics, actuant com a estructura hiperestàtica. La delimitació de cada pòrtic es marcarà 

mitjançant juntes transversals a l’inici i final. 

 

 

2. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

 
A continuació es desenvolupa el procés constructiu per a la solució presentada.  Els treballs 

consisteixen bàsicament en l’execució de la nova plataforma exterior, sense afectar la part 

superior del moll. L’execució dels treballs es durà a terme en les fases que es presenten a 

continuació clarament definides: 

 

 
2.1 Execució dels pilons de la nova plataforma 

 
Previ a la seva execució s’ha realitzat l’estudi geotècnic detallat, segons s’indica a l’annex 

pertinent. Així, amb els treballs de geotècnia realitzats que identifiquen el terreny sobre el qual 

es realitzarà la fonamentació de l’ampliació del moll de Pescadors a la cota +0,5 m, es revisarà 

el càlcul per tal d’optimitzar si fos possible la tipologia de pilons, longitud i diàmetre a 

considerar. 
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Com que la nova plataforma s’executarà recolzant jàsseres sobre el litoral existent del moll, fet 

que permet donar una certa llum fins la primera filera de pilons, no hi haurà cap obstacle per tal 

d’executar els pilons a la posició indicada en Projecte. 

 

Es tracta de pòrtics configurats per pilons de fonamentació d’uns 26 m de longitud, situats 

segons una equidistància no superior a 5,00 m, solució emprada satisfactòriament en la 

plataforma de Serveis. Les condicions d’execució seran marítimes i amb equips de treball 

terrestres, quedant prohibides les tipologies de treball a base de clavament o vibració per 

alterar el menys possible les condicions de terreny existent i la seva interacció amb les noves 

estructures. 

 

En total a la part del moll de Pescadors hi haurà 78 pilons nous de 950 mm de diàmetre, 31 

dels quals són interiors i la longitud oscil·larà en base als sondejos anteriors en torn als 26 m. 

La resta, els 47 pilons de vora o perimetrals, es clavaran fins a 40 m. 

 

 

Figura 1. Pilot tipus emprat en l’execució 

 

L’execució dels mateixos es realitzarà mitjançant camisa perduda de 10 mm de gruix fins 

assolir el terreny de suficient capacitat portant (mínim a 20 m des de la cota del nivell del mar 
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segons estudis geotècnics realitzats), i a partir d’aquesta cota es continuarà amb abric de llots 

polimèrics. Per tant, els pilots consisteixen en una tipologia de CPI-5 en el tram inicial per 

creuar els estrats de 8 m d’aigua, 0,8 m de fangs, 3,7 m de sorres fines, 15,95 m de sorres 

mitjanes a denses; tot seguit s’executaran amb una tipologia CPI-8 a la part inferior per avançar 

amb llots. La utilització de llots serà necessària per la poca consistència del terreny en aquesta 

fase, permetent així un avenç correcte del piló i evitant el netejat del formigó. La camisa 

metàl·lica es deixarà perduda, i només es clavarà els primers metres de terreny, quedant-se a 

la cota 0 del pilot. 

 

 

Figura 2. Esquema general de l’estructura nova al moll de Pescadors. 

 

Prèviament a l’inici dels treballs d’execució dels pilons, es durà a terme el desmuntatge de 

l’equip de càrrega instal·lat sobre la pontona de fases anteriors. Així s’ubicaran sobre la seva 

coberta els equips amb els quals executar els propis pilons. Aquests equips han de ser 

dimensionats per evitar vibracions en el terreny que puguin afectar a les estructures existents i 

les condicions de contacte de la camisa metàl·lica no recuperable. 

 

Per tant, s’haurà de preveure contar amb un equip de perforació amb barra rotativa pels treballs 

d’excavació per l’interior de la camisa de perforació i una grua auxiliar (d’unes 80 Tn) per les 

tasques de col·locació de les camises, armadures i formigonat dels pilons. A l’interior d’aquests 

elements es deixaran embeguts els tubs necessaris per la realització dels controls de qualitat 

necessaris, així com per una possible injecció posterior de la punta i la seva auscultació. 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 7: Procediment constructiu i pla d’obres  5 

 

Figura 3. Mitjans d’execució sobre la pontona de treball. 

 

El cicle de treball serà el següent: 

- A la primera fase d’execució, es procedirà al replanteig topogràfic dels nous pilots. Per tal 

de col·locar l’esquelet metàl·lica s’hauran de prendre les mides exactes de les distàncies 

entre el pilot existent i el projectat. Aquesta operació de replanteig es realitzarà amb un 

equip de bussos de Marina Port Vell, els quals aniran mesurant les distàncies abans 

esmentades als llocs on s’han de col·locar els elements. 

- Emplaçament de la pontona front al piló que cal executar segons la ubicació anterior. 

- Col·locació de la plantilla de replanteig que servirà de guia de la camisa metàl·lica. La 

plantilla es posicionarà sobre la pontona ancorada i contrapesada degudament. 

- Enfonsat de la camisa metàl·lica no recuperable de 10 mm de gruix mitjançant la seva 

suspensió a partir d’una grua auxiliar i la fixació al terreny a partir de l’excavació amb 

cullera bivalva tipus benoto. Aquesta camisa haurà de baixar a pes fins un terreny que la 

mantingui en posició vertical (els primers estrats són de fangs poc consistents), a partir 

de on començarà a treballar la cullera interior. L’acció de la bivalva permetrà avançar la 

camisa a mesura que es vagi extraient el terreny sota la mateixa. S’estima que caldrà 

arribar fins a uns 18-20 m segons la configuració d’estrats abans comentada (capa de 

sorres amb consistència mitja a rígida). Arribem al terreny de suficient capacitat portant. 

- A partir d’aquí es deixa d’avançar la camisa perduda i es continuarà excavant amb l’ús 
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de llots polimèrics com si es tractés d’un piló CPI-8 de tipus convencional. Aquí s’arribarà 

fins a la cota 39 m prevista per la finalització del piló, en base als sondejos d’obra. 

- Respecte a la cota de nivell de llots, es considerarà que sempre hauran d’estar de 1,5 a 

2 m per sobre del nivell freàtic, per tal de garantir la pressió necessària que eviti 

esfondraments en les parets de l’excavació. Els dipòsits de llots bentonítics (d’uns 100 

m3 de capacitat), dipòsits de recollida dels sobrants pel seu tractament i equips de 

bombeig es fixaran a terra, junt a l’àmbit de les instal·lacions d’obra. S’avaluarà durant 

l’obra la possibilitat d’utilitzar dos emplaçaments alternatius al moll del Rellotge i de la 

Barceloneta, ateses les condicions de longitud segons l’element que s’estigui executant.  

- Un cop assolida la profunditat prevista, s’iniciarà la fase de decantat de la sorra en 

suspensió del llot, mitjançant additius. Es netejarà el fons del piló. Volem que el contingut 

de sorra en el llot d’estabilització abans de formigonar  sigui menor al 3%, amb una 

viscositat del llot polimèric que estarà entre 50 i 120 segons i densitat menor de 1,06 

G/cm3 amb pH entre 11 i 12. 

- Tot seguit es procedeix a emplaçar l’armadura en el piló, en un tram o dos solapats. Els 

solapaments seran necessaris en trams llargs, realitzant-se en la boca del piló per 

soldadura. No es poden recolzar en cap cas en el fons de l’excavació, quedant suspeses 

uns 20 cm. Per garantir el seu centrat i recobriment, es col·locaran separadors, 

preferentment de morter, com a mínim a 3 nivells o més, en base a la longitud tota que 

cal assolir. Les gàbies d’armat duran instal·lats 4 tubs de Ø4’’ pels posteriors assajos 

d’auscultació (cross-hole), amb la finalitat de detectar errades de continuïtat en el 

formigó. Els tubs quedaran tapats en la punta per evitar que hi entri el formigó. Aquests 

mateixos tubs s’usaran també per la injecció en punta dels pilons. Per últim, les 

armadures aniran amb pintura anti-corrosió en la zona de carrera de la marea i el punt 

d’unió amb la jàssera prefabricada de la següent fase. 

- El darrer pas suposarà el formigonat del piló amb tub tremie fins la cota -39 m. Serà 

abastida per una autobomba situada al moll, segons els condicionants que ja s’han 

comentat de possibilitat d’emplaçaments de les instal·lacions d’obra. L’elevació del tub 

tremie es farà amb especial cura per evitar que es produeixin talls de continuïtat durant el 

formigonat; és per aquest motiu que caldrà que l’extrem estigui sempre al menys a 3 ó 5 

m per sota de la superfície del formigó. La consistència del formigó fresc mesurat en el 

con d’Abrams haurà de correspondre a un assentament comprès entre 160 i 200 mm. Al 

mateix temps, s’aniran recuperant els llots de perforació emprats a través de bombes 

que els evacuaran fins els tancs d’emmagatzematge per la seva reutilització. 
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- Finalitzat el formigonat del piló, es controlarà l’anivellament i posició i la camisa 

metàl·lica, tant en planta com en alçat. En cas d’existir diferències de cotes es tallarà la 

camisa per deixar-la a cota i es soldaran les “L” de recolzament per les jàsseres de 

coronació. Alhora es bufaran i netejaran les armadures d’unió del piló amb la jàssera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Seqüència dels treballs de perforació. 
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- La injecció en punta es realitzarà per un dels tubs de Ø4’’ que es varen deixar amb 

l’armadura. Caldrà perforar el terreny fins a 2 m per sota de la punta, col·locant 

maniguets cada metre. Després d’instal·lar la canonada metàl·lica amb maniguets i 

d’omplir el forat entre aquesta i la perforació amb lletada, es procedirà a la primera fase 

de la injecció, amb un límit de 150 l/m i una pressió de 15 bars. Si fos necessari, en la 

segon fase es mantindrà aquesta admissió però amb una pressió de 25 bars. Pot repetir-

se l’operació per un altre dels 3 tubs.  

 

En total hi haurà 78 pilons a executar dins l’àmbit d’ampliació del moll de Pescadors. Els 

rendiments estimats són d’1 piló al dia, per la qual cosa es preveuen 4 mesos de treball. 

 

 
2.2 Muntatge de les jàsseres prefabricades 

 
Finalitzada l’execució dels dos pilons que configuren cada pòrtic, s’iniciarà la col·locació de les 

jàsseres prefabricades que els lliguen en planta, i que a la vegada serviran per recolzar-hi el 

forjat de cobriment que conformarà la plataforma nova de moll. 

 

Aquestes jàsseres queden unides als caps dels pilons donant-los continuïtat per tal de 

configurar tot el pòrtic de fonamentació. Es tracta d’elements prefabricats de formigó armat HA-

35 amb secció d’ample 1,10 m, per un cantell total de 0,70 m, executats en una única fase. La 

jàssera recolza sobre la part superior dels capitells disposats sobre la camisa metàl·lica dels 

pilons, de manera que s’incrementa l’àrea de recolzament per a les jàsseres alhora que s’eleva 

la cota d’inici de la llosa. Els nusos de connexió seran buits pendents de formigonar un cop 

s’hagi netejat i adequat l’armadura d’enllaç. El seu acabament es realitzarà in situ, tractant-se 

d’espais circulars de Ø950 mm amb una corona de sobreample de 150 mm encofrada 

inferiorment per la “L” de recolzament sobre el propi piló. 
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Figura 5. Recolzament entre jàsseres i pilons, amb lligat de les esperes. 

 

La seva longitud pot arribar als 5,5 m, de manera que per la seva col·locació es necessitarà 

una grua posicionada a la pontona, carregant l’element i recolzant-lo directament sobre la 

camisa del piló. Un cop fixada, caldrà revisar l’armat en els nusos de connexió i les esperes 

que els cosiran. Es formigonarà mitjançant el mateix sistema emprat en el cas dels pilons o bé 

des del moll actual amb bomba. 

 

 
2.3 Col·locació de l’encofrat perdut col·laborant per construcció de la llosa 

 
Un cop instal·lades les bigues longitudinals, caldrà executar la llosa. Aquesta peça es defineix 

per tal que aporti capacitat resistent al forjat del moll, fent la funció d’encofrat perdut per 

l’execució in-situ del forjat lleuger, assimilable tot el cantell a una única llosa contínua de 

formigó armat que conformarà el taulell del moll. Per tant, un cop folrat l’espai amb l’encofrat i 

assegurada la seva posició de manera que no quedin buits que provoquin abocaments 

incontrolats de formigó a l’aigua, es procedirà a armar la llosa; les barres, doncs connectaran 

l’armat corresponent a les pròpies prelloses, quedant el conjunt cosit. 
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Figura 6. Encofrat col·laborant recolzat sobre les jàsseres. 

 

 
2.4 Forjat superior 

 
En aquest punt es ferrallaran i col·locaran els blocs de polipropilè, i es formigonaran fins 0,10 m 

per sobre, creant una capa de compressió que assoleix en la seva superfície la cota desitjada 

de +2,75 m en el punt més proper al moll existent. D’aquesta manera no només donarem 

continuïtat de pas del nou moll sinó que a més a més s’acabaran de completar els diferents 

elements de recolzaments (bigues i jàsseres). 

 

Com amb el cas del cosit lateral de les bigues longitudinals exteriors del moll, aquí també es 

preveuran juntes transversals. Coincidiran en posició amb les de la fase anterior. 

 

S’assegurarà per últim que l’acabat superficial del formigó acompleix amb la planimetria de 

Projecte, assegurant una pendent aproximada transversal del 0,55% amb cotes d’acabat 

oscil·lants entre la +2,75 i la +2,82 m per tal de garantir la correcta evacuació de les aigües. 
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2.5 Acabats i instal·lacions 

 
Serà objecte d’aquesta fase l’execució de la xarxa de drenatge superficial amb recollida a la 

nova plataforma segons punts de caiguda als extrems exteriors que conduiran l’aigua al lateral 

interior del moll. La llosa superficial presentarà un pendent del 0,55% originant una caiguda en 

cota de màxim 7 cm a la part exterior respecte la vora interior, la qual serà guanyada mitjançant 

el recrescut de la vora del moll existent. 

 

Per últim, s’hauran d’instal·lar definitivament els serveis propis del moll, que discorreran 

paral·lelament a la biga perimetral, amb connexió a la xarxa en els punts de recolzament. Es 

cobriran les seves traces mitjançant peces registrables. La retirada de tots els mitjans i 

instal·lacions emprats, i la comprovació i neteja de l’àmbit d’actuació, conformaran la finalització 

dels treballs al sector del moll de Pescadors. 

 

 

3. PLANIFICACIÓ D’OBRES 

 
Fem la següent estimació, donada la tipologia d’obra i en base a la experiència dels projectes 

previs, que la planificació i durada dels treballs i actuacions a realitzar serà: 

 

Ampliació del Moll de Pescadors: 6 mesos 

 

S’adjunta a continuació el diagrama de Gantt a on es representen les actuacions a realitzar i la 

duració estimada de les obres. 



Id Nombre de tarea Duración

1 EXECUCIÓ MOLL DE PESCADORS 130 días

2 Implantació 20 días

3 Treballs previs 10 días

4 Serveis afectats 10 días

5 Plataforma Moll de Pescadors 124 días

6 Neteja de fons marítim 10 días

7 Execució pilons 81 días

8 Jàsseres prefabricades formigó 37 días

9 Placas prefabricades de formigó 28 días

10 Formigonat sobre lloses de prefabricades 10 días

11 Varis 130 días

12 Gestió mediambiental 130 días

13 Control qualitat 130 días

14 Seguretat i salut 130 días
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa I soluciona la 

problemàtica específica de seguretat del “PROJECTE D’INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL 

MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA”, i es redacta d’acord amb les 

característiques senyalades al Real decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret 

dóna compliment a l’article 4 d’aquest Real decret. 

 

 

2. OBJECTE D’AQUEST PROJECTE 

 
L’objecte del present projecte és el de definir i descriure les obres necessàries per poder 

executar el moll de Pescadors, de tal manera que el terreny suporti els esforços que es 

transmetran. 

 

 

Figura 1. Planta emplaçament del moll de Pescadors. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
La nova estructura del moll de Pescadors consisteix en una plataforma a la cota +2,75 m, és a 

dir, a la mateixa cota que l’actual moll. La plataforma presenta una geometria en planta variada: 

un primer tram rectangular, definit als plànols del projecte, que comença a l’extrem més 

meridional de la concessió, on s’habilitarà el pantalà per Ferrys, un segon tram en forma de 

“dent de serra” en la direcció del moll existent, un tram rectangular allà on s’acaba el moll de 

Pescadors i que respectarà l’alineació del moll del Rellotge al cantó nord de l’edifici d’oficines 
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de MPV i, finalment, al costat sud del mateix edifici, hi ha una darrera plataforma triangular. 

 

La superfície total aproximada de plataforma és de 1.650 m2. La plataforma es recolza en un 

total de 78 pilots de diàmetre 950 mm, a cota +1 m (+0,50 m el cap dels pilots i 50 cm més de 

capitell metàl·lic) per sobre el nivell del mar en coronació. Els 31 pilots interiors assoleixen la 

cota -25 m en la seva punta i els 47 perimetrals arriben fins la cota -39 m. Seran pilots 

executats amb mitjans marítims. 

 

L'execució de la plataforma es realitzarà mitjançant un forjat de 1,05 m de gruix, consistent en 

un forjat alleugerit amb blocs de polipropilè reciclat, sobre una llosa inferior de 40 cm de 

formigó armat, realitzada mitjançant encofrat col·laborat perdut, que treballen com a un únic 

element. Aquesta llosa s’executa recolzant els encofrats perduts sobre les jàsseres de 

dimensions 110 x 70 cm, que transmeten les càrregues als pilots a través d’uns capitells que 

aporten superfície de recolzament. Els nusos entre pilots i jàsseres es resol lligant les esperes 

de tots dos elements entre si, formant una unió rígida. 

 

En tot el perímetre, per sobre les jàsseres de vora i la llosa  inferior, en comptes del forjat 

alleugerit es disposa un muret de dimensions 1,20 d’ample i 0,65 m d’alçada, amb lligat 

d’esperes dels pilots més externs. Sobre aquest element es col·locaran els norai, per tant la 

peça està ideada per resistir i transmetre els tirs de grans vaixells. 

 

La unió del moll existent amb la nova estructura es resol mitjançant encastament de les 

jàsseres, que recolzen directament sobre el moll, i queden lligades pels seus extrems per mitjà 

d’una biga correguda. 

 

A la cara externa de la nova plataforma, al llarg de tot el perímetre que queda a la vista, 

s’emprarà un element prefabricat, com a parament vertical entre la cota +2,75 m i la +0,5 m. 

 

A causa de la important llum entre les jàsseres, s'ha de procedir a un formigonat de la llosa in 

situ en dues fases. Es formigonarà en primera fase unes bandes de 3,60 m d'ample situades a 

la vertical de les jàsseres i en una segona la resta del forjat. 

 

Tots els elements que constitueixen el moll hauran de ser de característiques adequades a 

l'ambient marí amb condicions de durabilitat adequades i amb característiques d'acabat similars 

entre si. 

 

A la cara interna de les jàsseres exteriors perimetrals es deixa l’espai per les conduccions de 

proveïment i electricitat, en una canaleta de 50 x 60 cm, coberta per plaques quadrades de 
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composite de 70 cm de costat i de 5 cm de gruix. El pas dels serveis es produeix en els punts 

més propers entre les jàsseres de vora i el moll existent, sobre el que s’haurà executat una 

rasa de 3,42 m d’amplada i 1,45 m de profunditat, terra endins i just a continuació de la biga 

riostra. 

 

 

Figura 2. Planta geomètrica  del nou moll. 

 

 

4. ACCESSOS A LES OBRES 

 
Els treballs es realitzaran des del mar, mitjançant barcasses i pontones, amb recolzament des 

de  terra per optimitzar recursos. L’accés de maquinària lleugera i de personal d’obra es pot 

realitzar sense problemes pels accessos existents del moll de Pescadors. 

 

Al document de plànols del present annex, s’adjunta un plànol amb les diferents zones d’aplec, 

tant de material d’obra com de residus, a més del tancament necessari per evitar l’accés a 

l’obra de personal no autoritzat, així com la seguretat d’aquest al voltant de l’obra. 
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5. NÚMERO DE TREBALLADORS 

 
Durant cada fase d’obra es preveu una mitjana de 15 treballadors, amb un màxim de 20. 

 

6. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 
Per a l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha previst un Pressupost d’Execució 

Material de Seguretat i Salut de 43.002,93 €. Aquest  ascendeix a la quantitat de 1,2 % del 

pressupost de les obres. 

 

 

7. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 
7.1 SERVEIS PROVISIONALS 

 
A peu d’obra del moll està el subministrament elèctric i la connexió per al telèfon. 

 

7.1.1 Maquinària i equips auxiliars 

 
7.1.1.1 Maquinària 

Esta prevista la utilització de la següent maquinària: 

- Martell trencador. 

- Pala carregadora. 

- Camió cisterna. 

- Pilotadora. 

- Camió de transport. 

- Camió grua. 

- Formigonera elèctrica. 

- Bomba de formigó. 

- Camió formigonera. 

- Vibradors elèctrics. 

- Grups electrògens. 

- Compressor. 

- Martells pneumàtics. 

- Equip de soldadura elèctrica. 
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- Equip d’oxitall. 

- Pistola fie-claus. 

- Plataforma telescòpica. 

- Barcasses o pontones. 

7.1.1.2 Equips auxiliars 

- Puntals. 

- Escales de mà. 

- Cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissar. 

 

7.2 UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS PREUS 

 
La relació d’unitats constructives que composen les obres són les que es relacionen a 

continuació: 

 

A.- TREBALLS EN MOLL 

Riscos: 

- Caigudes a diferents alçades. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Esclafaments. 

- Cops i talls. 

- Inhalació de pols. 

- Exposició al soroll. 

Mesures preventives: 

- Escales auxiliars adequades. 

- Baranes 

- Cables de seguretat. 

Proteccions personals: 

- Ús de casc. 

- Us de guants. 

- Us de calçat de protecció. 

- Ús de mascareta antipols. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 
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- Proteccions auditives. 

 

B.- EXECUCIÓ DE PILONS 

Riscos: 

- Caigudes d’objectes o càrregues suspeses. 

- Bolcament i atropellament. 

- Caiguda de persones. 

- Esclafament de mans. 

- Esclafament per les armadures. 

- Despreniment de les armadures. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Talls a les mans. 

- Cops i proteccions. 

- Vibracions. 

- Embussaments o taps interns. 

- Cops amb la mànega terminal. 

- Caigudes a igual alçada. 

- Dermatitis per contacte amb formigó. 

- Esquitxades als ulls. 

- Pols. 

- Soroll. 

Mesures preventives: 

- Apilament de materials. 

- Element longitudinal hissat de dos punts distants. 

- Element longitudinal vertical es dirigirà amb sogues. 

- No hissar donant estrebades. 

- Baranes en zones de perforació. 

- Senyalització de camins de circulació. 

- Revisió d’elements de seguretat. 

- Personal dirigit per comandament especialitzat. 
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Proteccions personals: 

- Casc de seguretat. 

- Proteccions auditives. 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Mascareta antipols. 

- Guants de cuir. 

- Cinturó antivibració. 

- Calçat de seguretat. 

- Roba de treball. 

 

C.- OBRA PREFABRICADA 

Col·locació d’elements estructurals 

Riscos: 

- Caiguda d’objectes 

- Caiguda de persones al mar 

- Caigudes al mateix o diferent nivell 

- Caigudes de materials o objectes 

- Cremades i electrocució 

- Esquitxada als ulls 

- Talls pel maneig d'objectes i eines. 

- Talls per la utilització de màquines i eines. 

- Punxades i cops contra obstacles. 

- Atrapades. 

- Soroll puntual i ambiental. 

- Sobreesforços. 

- Col·locació horitzontal de geotèxtil impermeable resistent. 

- Buits protegits amb baranes i entornpeus. 

- Emmagatzemar a part bombones de butà o propà. 

- Vigilar direcció de flama de bufadors. 

- Fer apilament de materials lluny de la zona de muntatge. 
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Mesures preventives: 

Consideracions generals: 

- Gats estabilitzadors correctament situats. 

- Maniobres dirigides per especialista. 

- Ganxos de grua dotats de balda de seguretat. 

- No ultrapassar càrrega màxima. 

- Eslingues amb angle inferior a 90 graus. 

- Càrrega ben subjectada i centrada. 

- Gruista ha de veure càrrega suspesa. 

- No donar estrebades esbiaixades a càrregues en suspensió. 

- Camió grua situat en terrenys segurs i estables. 

- Comprovar longitud del braç de grua. 

- No col·locar prefabricats amb vent. 

- Revisar elements de suspensió de càrregues. 

- Senyalitzar zones de càrregues suspeses. 

- No treure aparell d'hissar en muntatge de prefabricats. 

Col·locació de bigues: 

- Utilitzar cables o cordes guies en maniobres. 

- Desenganxar eslinga des de terra o plataformes. 

Col·locació de jàsseres i cintres: 

- Utilitzar plataformes amb baranes. 

- Maniobres dirigides per tres operaris. 

Col·locació de plaques d'encofrat: 

- Amarrar plafons des de lloc estable. 

- Utilitzar bastides metàl·liques tubulars. 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Accés bastides per escala i barana. 

- No col·locar material sobre vans de bastida. 

- Terra delimitat per banderoles de senyalització. 

- No sobrecarregar bastides. 

- Neteja diària de enderrocs i runes. 
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- Mantenir maquinària auxiliar amb les seves proteccions mecàniques. 

- Bastides amb baranes, llistons intermedis i entornpeus. 

- Utilitzar cinturó de seguretat si no hi ha baranes. 

- Hissar material amb medis mecànics, quan sigui possible. 

Proteccions personals: 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

- Granotes de treball. 

- Ulleres, davantal de cuir, polaines i guants en tall de soldadura. 

- Pantalla o elm de soldador. 

- Cinturó de seguretat. 

- Vestit impermeable. 

 

Passarel·les metàl·liques 

Riscos: 

- Caiguda d'altura. 

- Talls en les extremitats. 

- Caigudes de material. 

- Els derivats de la utilització de soldadures. 

Mesures preventives: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Suspendre treballs soldadura amb pluges. 

- Prohibit utilitzar porta elèctrodes deteriorats. 

- Operacions soldadura amb tensió inferior a 150 volts. 

- Netejar taller soldadura diàriament. 

Proteccions personals: 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

- Granotes de treball. 
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- Ulleres, davantal de cuir, polaines i guants al tall de soldadura. 

- Pantalla o elm de soldador. 

 
D.- CONSTRUCCIÓ DE LLOSA. 

Riscos: 

- Caiguda d'objectes. 

- Caiguda de persones al nivell mateix i/o diferent. 

- Punxades i cops contra obstacles. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Treballs sobre pisos humits o molls. 

- Contactes amb el formigó. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d'agulla vibrant. 

- Soroll puntual i ambiental. 

- Contacte elèctric. 

Mesures preventives: 

Formigonat per abocament directe: 

- Instal·lar límits on estarà situat el camió formigonera sobre el moll contigu. 

- No situar-se darrere de vehicles en marxa enrere. 

- Prohibit apropar rodes camions formigoneres a menys de 2 m de vora de moll. 

Formigonat mitjançant bombatge: 

- Personal especialitzat. 

- Rentar i netejar interior de tubs. 

- Eliminar colzes de canonada i de radi petit. 

- Col·locar canonada de bomba sobre cavallets. 

- En utilitzar "pilota de neteja" es col·locarà dispositiu que impedeixi  projecció de pilota. 

- Revisar conductes d'oli a pressió de bomba de formigonat. 

Proteccions personals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants per a manipulació d'objectes. 

- Guants de gomes. 
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- Calçat impermeable a l'aigua i la humitat. 

- Bussejador de treball. 

 
E.- CONSTRUCCIÓ " IN SITU". 

Encofrat/desencofrat. 

Riscos: 

- Caigudes d'altura de persones i/o material. 

- Cops a les mans en clavar puntes. 

- Perill d'incendi. 

- Tomb dels mitjans d'elevació d'encofrats. 

- Talls en utilitzar la serra circular de taula. 

- Sobreesforços per postures inadequades. 

- Cops al cap. 

- Contactes amb el ciment. 

- Contacte elèctric. 

Mesures preventives: 

- Prohibit personal en zona de batut de càrregues durant hissat. 

- Accés amb escales de mà o bastides. 

- Treure i reblar claus de fusta usada. 

- Provisió de fusta classificada i en poc espai. 

- No reutilitzar puntals metàl·lics deformats. 

- Utilitzar ungles metàl·liques per a desencofrat. 

- Connexions elèctriques efectuades amb mecanismes estancs d'intempèrie. 

Proteccions personals: 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres contra impactes. 

- Guants per a manipulació d'objectes. 

- Bussejador de treball. 

- Vestit impermeable. 
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Treballs amb ferro. 

Riscos: 

- Talls i ferides a mans, cames i peus. 

- Aixafades en operacions de càrrega i descàrrega. 

- Ensopegades i torçades en caminar entre les graelles. 

- Accidents per eventual ruptura de ferros. 

- Caigudes en altura. 

Mesures preventives: 

- Evitar passar paquets de ferro sobre personal. 

- Hissar paquets suspenent càrrega en dos punts separats. 

- Emmagatzemar ordenadament barres. 

- Amuntegar i eliminar deixalles i retalls. 

- Col·locar sobre graelles, planxes de fusta. 

- Maniobres d'ubicació executades per tres operaris. 

Proteccions personals: 

- Botes de goma. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de seguretat. 

- Davantal de cuir. 

- Manyoples de cuir. 

- Granota de treball. 

- Vestit impermeable. 

 

Formigonat. 

Riscos: 

- Caiguda d'objectes. 

- Caiguda de persones al nivell mateix i/o diferent. 

- Enfonsaments. 

- Punxades i cops contra obstacles. 
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- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Treballs sobre pisos humits o molls. 

- Contactes amb el formigó. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d'agulla vibrant. 

- Soroll puntual i ambiental. 

- Contacte elèctric. 

Mesures preventives: 

Formigonat d'estructures: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Utilització de passarel·les. 

- Revisar excavacions abans d'abocaments. 

- Assenyalar i protegir excavacions amb cordó abalisament. 

- Vibradors proveïts de presa de terra. 

- Revisar encofrat. 

Formigonat de puntals i forjats: 

- No circular sota càrregues suspeses o transportades. 

- Delimitar zones per impedir pas. 

- Utilitzar cordes o puntals. 

- Buits protegits per xarxes o baranes sòlides. 

- Emmagatzemar materials lluny de vores i buits. 

- Evitar acumulació de formigó. 

- Zones netes i ordenades. 

- Utilitzar de xarxes de forca. 

- Obertures protegides amb plataformes. 

- Escala de formigó necessitarà protecció interior i exterior. 

Proteccions personals: 

- Casc de polietilè. 

- Botes de goma amb plantilla d'acer i puntera reforçada. 

- Guants per a manipulació d'objectes. 

- Cinturó de seguretat. 
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- Granotes de treball. 

- Calçat antilliscant. 

 

Tancaments. 

Riscs: 

- Caigudes del personal a l'aigua. 

- Caigudes a igual o diferent nivell. 

- Caigudes de materials o objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Atrapaments. 

- Talls pel maneig d'objectes. 

- Dermatitis pel contacte amb el ciment. 

- Talls per la utilització de màquines i eines. 

- Sobreesforços. 

- Electrocució per contactes elèctrics. 

- Esquitxades als ulls. 

- Pols. 

- Soroll. 

Mesures preventives: 

- Realitzar amarratge de plafons des de lloc estable. 

- Utilitzar bastides metàl·liques tubulars. 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Accés a bastides mitjançant torre metàl·lica. 

- Prohibit col·locar càrregues sobre vans de bastida. 

- Delimitar amb banderoles zona de seguretat. 

- No sobrecarregar bastides. 

- Netejar runes i runes. 

- Mantenir maquinària auxiliar amb proteccions mecàniques. 

- Bastides dotades de barana. 

- Utilitzar cinturó de seguretat si no hi ha baranes. 

- Hissar material amb medis mecànics. 
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Proteccions personals: 

- Casc de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

- Granotes de treball. 

- Ulleres, davantal de cuir, polaines i guants al tall de soldadura. 

- Pantalla o elm de soldador. 

 

F-. ACABATS I INSTAL·LACIONS COMUNES. 

Acabats. 

Riscos: 

- Caigudes a igual o diferent nivell. 

- Talls o cops per maneig d'eines manuals. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Cossos estranys als ulls. 

- Dermatitis per contacte amb el ciment. 

- Intoxicació per dissolvents, gomes d'enganxar, etc. - Cremades. 

- Pols. 

- Soroll. 

Mesures preventives: 

Treballs d’obra: 

- Utilitzar cinturons de seguretat. 

- Il·luminació suficient. 

- Accessos fàcils i segurs. 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- No balancejar càrregues. 

- Hissar càrregues amb dos cables o cordes. 

- Zona d'abocament de runes amb barana i entornpeu. 

Fusteria metàl·lica i manyeria: 

- Zones de treball netes i ordenades. 
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- Maquinària elèctrica protegida per disjuntor diferencial. 

- Elements d'hissar en perfecte estat. 

- No carregar a mà o espatlla peces de més de 50 kg – Delimitar zones de caiguda 
d'objectes. 

- Utilitzar cinturons de seguretat. 

- Instal·lar acotacions per evitar pas de persones. 

- Treure obstacles en llocs de passada. 

Soldats i alicatats: 

- Tallar peça per via humida. 

- Zones de Treball prou il·luminades. 

- Utilitzar bastides de borriquetes i escales de mà. 

- Utilitzar cinturons de seguretat. 

- Delimitar zones en fase de polit. 

Pintura: 

- Emmagatzemar materials inflamables en llocs i condicions adequades. 

- Tenir extintors. 

- Normalitzat el material elèctric. 

- Emprar adequadament estris de treball. 

- Locals ben ventilats. 

- Recipients amb pintures o dissolvents, estaran ben tancats. 

Proteccions personals: 

Treballs d’obra: 

- Casc de polietilè. 

- Guants de P.V.C. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Granotes de treball. 

- Impermeables per a treballs en ambients humits. 

Fusteria metàl·lica i manyeria: 

- Botes de seguretat. 
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- Casc de polietilè. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma. 

- Mona|Granota de Treball. 

- Equips de soldadura. 

Soldats i enrajolats: 

- Granota de Treball. 

- Botes de goma. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de polietilè. 

- Ulleres contra impactes. 

- Ulleres antipols. 

- Guants de goma. 

- Guants de cuir. 

- Màscara antipols. 

Pintura: 

- Casc. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres antipartícules i antipols. 

- Cinturó de seguretat. 

- Màscares. 

 

Instal·lació elèctrica. 

Riscs: 

- Caigudes de persones. 

- Caiguda de materials. 

- Talls i cops per maneig d'eines manuals. 

- Electrocució. 

Mesures preventives: 

- No connectar instal·lació a la xarxa. 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Annex 11: Estudi de seguretat i salut. Memòria  20 

- Instal·lar cartells de Perill d'Electrocució. 

- No quedar accessibles a tercers, unions, entroncaments i quadres. 

- Enterrar mànegues elèctriques. 

- Protegir mànecs amb materials dielèctrics. 

- Muntatges i desmuntatges elèctrics efectuats per personal especialitzat. 

- Utilitzar guants i calçat aïllant. 

- Utilitzar plataformes estables amb baranes. 

Proteccions personals: 

- Botes aïllants de l'electricitat. 

- Casc de polietilè. 

- Guants aïllants de l'electricitat. 

- Mona|Granota de Treball. 

- Banquet o catifa aïllant. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

 

Il·luminació. 

Riscos: 

- Aplastaments. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Risc elèctric. 

- Cops i talls. 

Mesures preventives: 

- Neteja de zones de treball i trànsit. 

- Manteniment adequat de les eines. 

Proteccions personals: 

- Ús de casc. 

- Ús de guants. 

- Ús de guants resistents a l'electrocució. 

- Ús de calçat de protecció. 
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Instal·lació de fontaneria i contraincendis. 

Riscos: 

- Caigudes de persones des d'obertures interiors protecció. 

- Caigudes a nivell. 

- Cops, talls i erosions. 

- Contactes elèctrics. 

- Cremades. 

Mesures preventives: 

- Transporti tubs a espatlla aixecats per davant. 

- Bancs de treball en perfectes condicions. 

- Transporti material sanitari a mà amb condicions de seguretat. 

- Recollir retalls de material. 

- Llocs soldadura amb plom ventilats. 

- Magatzem de gasolina, oxigen o gasos, dotat d'extintor incendis. 

- No encendre làmpades de soldar, a prop de material inflamable. 

- Controlar direcció flama. 

- Evitar contacte d'acetilè amb elements de coure. 

- Zones de treball il·luminades. 

- A l'aixecar pitets o instal·lar baranes, executar Instal·lacions en balcons i terrasses. 

Proteccions personals: 

- Casc de polietilè. 

- Cinturons de seguretat per a treballs en altura. 

- Guants de cuir per a càrrega i descàrrega. 

- Davantal de soldador. 

- Guants de soldador. 

- Elm de soldador. 

- Ulleres de soldador. 

- Manyoples de soldador. 

- Granotes de treball. 

- Polaines. 
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Abastament d'aigües. 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Aplastaments. 

- Cops i talls. 

Mesures preventives: 

- Baranes. 

- Xarxes verticals. 

- Neteja de zones de treball i trànsit. 

Proteccions personals: 

- Ús de casc. 

- Ús de guants. 

- Ús de calçat de protecció. 

 

G.- PAVIMENTACIÓ. 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i talls. 

Mesures preventives: 

- Neteja de zones de treball i trànsit. 

- Manteniment adequat de les eines. 

Proteccions personals: 

- Ús de casc. 

- Ús de guants. 

- Ús de calçat de protecció. 

- Ús de màscares antipols. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 
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8. RISCOS I PREVENCIÓ EN INSTAL·LACIONS ALIENES A L’OBRA 

 
Riscos: Durant l’execució dels treballs en cada una de les fases d’obra, no s’afectaran 

activitats que s’estiguin desenvolupant actualment. 

Prevenció: Tancament del límit d’obra. 

 

8.1 RISCS I PREVENCIÓ DE DANYS A TERCER 

 
Riscos: Riscs d’atropellament i xocs de vehicles produïts per diferents enllaços i interseccions 

amb vies de circulació. Irrupció de curiosos per seguir el desenvolupament de l’obra. 

Prevenció: Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona 

aliena, col·locant els tancaments necessaris. 

 

 

9. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

 
Els principals materials emprats durant l'execució de les obres són: 

- Formigons prefabricats. 

- Formigons i morters. 

- Xapes metàl·liques. 

- Perfileria metàl·lica. 

- Llosetes ceràmiques. 

- Maó massís de 29 x 14 x 5 cm 

- Acer tipus B-500 en barres corrugades per a armadures. 

- Tubs de formigó i P.V.C. 

- Material de fos dúctil. 

- Fusta llaura encofrats. 

- Pintura. 

- Material elèctric. 

 

 

10. RISCS EN L'ÀREA DE TREBALL 

 
Els riscos més significatius de l'operari en l'àrea de treball són: 
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10.1 RISCOS RESPECTE AL LLOC DE TREBALL. 

 
Els riscos derivats del lloc de treball són, principalment: 

- Atropellaments i cops per a maquinària i vehicles aliens a l'obra. 

- Condicions d'evacuació. 

- Exposicions a condicions climatològiques. 

- Proximitat amb serveis (aigua, gas, electricitat). 

- Accidents causats per éssers vius. 

 

10.2 RISCOS A L'OBRA CIVIL. 

 
- Caigudes d'altura. 

- Caigudes en diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i talls. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Inhalació de pols. 

- Maquinària i/o estris específics de treball. 

- Moviment de materials. 

- Atropellaments, bolcs, atrapaments, etc., per maquinària d'obra, equips i eines de 
càrrega i descàrrega. 

- Caigudes i atrapaments amb eines. 

- Radiacions en processos de soldadura elèctrica i radiografiats. 

- Projecció de partícules. 

- Utilització de productes nocius, tòxics o agressius. 

- Utilització d'ampolles a pressió (gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió). 

 

10.3 RISCS RESPECTE A L'OBRA D'INSTAL·LACIÓ. 

 
Els riscos derivats d'aquests tipus de treball|feina provenen de: 

- Maquinària i/o estris específics de treball|feina. 

- Moviment de materials. 

- Atropellaments,  tombs, atrapaments, etc., per a maquinària d'obra, equips i eines de 
càrrega i descàrrega. 
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- Caigudes i atrapaments amb eines. 

- Radiacions en processos de soldadura elèctrica i radiografiats. 

- Projecció de partícules. 

- Utilització de productes nocius, tòxics o agressius. 

- Utilització d'ampolles a pressió (gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió). 

- Treballs amb possibilitat de presència de gas. 

 

11. PREVENCIÓ DEL RISC 

 
11.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

 
- Cascs: per a totes les persones que participen en l'obra, incloent visitants. 

- Guants d'ús general. 

- Guants de goma. 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat. 

- Granotes de treball. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Màscares antipols. 

- Cinturó de seguretat de subjecció. 

- Roba contra la pluja. 

 

11.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ. 

 
- Senyals de trànsit. 

- Senyals de seguretat. 

- Tanques de limitació i protecció. 

 

11.2.1 Respecte al lloc de treball. 

 

- Tanca, abalisament i senyalització adequada de l'obra. 

- Instal·lació d'escales adequades d'accés en excavacions de més de 1'2 m de 
profunditat. 
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- Dotació de farmaciola oportunes segons el nombre de treballadors. 

- Observació de distància de seguretat amb altres serveis. 

- Estudi bàsic previ sobre la interferència amb altres instal·lacions. 

- Abans i durant la permanència en recintes confinats, verificació de les condicions de 
seguretat. 

 

11.2.2 Respecte a l'obra civil. 

 
- L'emmagatzemament de terres, materials i ruïnes estarà retirat de la vorada de la 

rasa. 

- Utilització correcta dels equips i eines assegurant el seu correcte manteniment. 

- Aïllament dels martells pneumàtics. 

- Respecte de les distàncies de seguretat entre les parts mòbils dels equips i les 
conduccions elèctriques o altres serveis, tant aeris com soterranis. 

- Respecte de les distàncies de seguretat entre les parts mòbils de les màquines i el 
personal de l'obra, així com entre operaris en realitzar treballs tant mecànics com 
manuals. 

 

11.2.3 Respecte a l'obra d'instal·lació. 

 
- Utilització dels equips, eines i accessoris segons les especificacions dels fabricants, 

mantenint actualitzats les revisions i els calibratges pertinents, així com el seu 
correcte manteniment. 

- La manutenció i agrupament de materials es realitzarà en condicions de seguretat 
adequades. 

- Utilització dels productes (dissolvents, massilles, cintes de revestiment, etc.), segons 
instruccions de seguretat del fabricant. 

- Quan es realitzin treballs de radiografiat, es prendran les precaucions necessàries per 
evitar les exposicions. 

- S'evitarà la circulació per sobre d'altres serveis o la seva utilització com a suport. 

 

11.3 INFORMACIÓ. 

 
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació 

dels riscs i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
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11.4 FORMACIÓ. 

 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de 

treball i dels riscs que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran 

de fer servir. 

 

A partir de l'elecció del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de manera que a l'obra es disposi d'algun socorrista. 

 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 

seguretat i salut. 

 

11.5 MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos 

centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 

etc.) on s'ha d'emportar el possible accidentat perquè rebi un tracte ràpid i efectiu. 

 

11.6 RECONEIXEMENT MÈDIC. 

 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que 

es repetirà al cap d'un any. 

 

 

12. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS. 

 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària propera a l'obra. 

- La interferència de treballs i operacions. 

- La circulació dels vehicles propers a l'obra. 
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13. TREBALLS SUBAQUÀTICS 

 
Riscos més freqüents 

Els riscos específics d'aquesta unitat d'obra són: 

- Caiguda de persones. 

- Ferides punxants en extremitats. 

- Cops d'eines de mà. 

- Sobreesforços. 

- Intoxicacions. 

- Hidrocucions. 

- Asfíxies i embòlies gasoses. 

 

Mitjans de protecció 

Equips de protecció personal 

En tots els treballs subaquàtics s'utilitzarà l'equip complet de seguretat, ulleres, dos 

reguladors independents, un sistema de control de la pressió de l'aire de l'ampolla, guants 

de treball, ganivets, aletes, recipient amb doble regulador, armilla hidrostàtica equipada 

amb un sistema d'inflat bucal i altre automàtic, rellotge, profundímetre o ordinador, cinturó 

de llast, brúixola, joc de taules oficials plastificat o sistema digital equivalent computeritzat. 

Proteccions col·lectives. 

Senyals i avisos, tant per a la navegació com els indicadors que s'està treballant en els 

diferents plafons i instal·lacions de subministrament, amb indicació expressa de prohibició 

de tocar-ne cap dels comandaments i controls. 

El suport des de la superfície es farà des d'un lloc adequat, deslliuri d'obstacles que puguin 

interferir el desenvolupament de l'operació i fàcilment assequible a tot el personal. 

Normes d'actuació durant els treballs 

- No s'utilitzarà cap equip els components del qual no estiguin específicament indicats 

en la informació que aporti el fabricant, així com el seu ús en activitats per a les quals 

no hagin estat expressament dissenyats. 

- Les ampolles de busseig d'ús continuat hauran de ser sotmeses anualment a una 

inspecció visual i de neteja exterior. Totes les ampolles de busseig se sotmetran a 

una verificació completa cada cinc anys, segons norma del Ministeri d'Indústria sobre 
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recipients a pressió o els períodes indicats en la legislació de la Comunitat Autònoma 

competent. 

- No es carregarà cap ampolla si la data de verificació ha expirat o l'aspecte de 

l'ampolla no és l'adequat o mostra falques, cops, excés d’òxid, conjunt d'aixetes 

doblegades, mecanismes de reserva engarrotats, etc. 

- Cap ampolla no es carregarà amb gasos o mescles de gasos diferent de la que 

indiquin les seves marques reglamentàries. 

- No es carregaran les ampolles per sobre de la pressió de càrrega prevista pel 

fabricant. Aquesta haurà de figurar gravada a punxó sobre el coll de l'ampolla, així 

com el seu número de fabricació i altres dades oficials. 

- S'evitarà l'excés de calor mentre es carreguin els equips de busseig. 

S'emmagatzemaran les ampolles en un lloc fresc i a l'ombra, evitant que la 

temperatura del local arribi als 50ºC. Mai no es deixaran les ampolles carregades en 

contacte directe amb el sol. 

- Totes les instal·lacions per a càrrega d'aire hauran de tenir les autoritzacions 

corresponents dels organismes competents a cada Comunitat Autònoma per dedicar-

se a aquesta activitat. Aquestes entitats hauran de portar un llibre registre, on 

quedarà anotat el número de l'ampolla carregada, així com el número del títol de 

l'usuari que es responsabilitza de la mateixa i la data de càrrega. 

En relació amb els gasos respirats es tindrà en compte: 

- La pressió relativa màxima a què es pot utilitzar aire comprimit serà de 6 bars. 

- L'aire o  mescles respirables usades en el curs d'una intervenció al mig hiperbàrica 

tindran: 

a) Una pressió parcial d'anhídrid carbònic no superior a 10 mil·libars. 

b) Una pressió parcial de monòxid de carboni no superior a 0,05 mil·libars. 

c) Una quantitat de vapor d'aigua, en exposicions de més de 24 hores, compresa 

entre el 60% i el 80%. 

d) Una quantitat de vapors d'oli, en equivalent a metà, inferior a 0,5 mil·libars, amb 

una concentració inferior a 0,5 mg/m3. 

e) Absència total de partícules i de gasos i vapors perillosos, especialment 

dissolvents i productes de neteja, amb pressions parcials inferiors a les 

corresponents a la pressió atmosfèrica. 
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- La densitat màxima a què una persona pot inhalar una  mescla respirable serà de 9 

grams per litre. 

- La pressió parcial màxima de nitrogen en una mescla respirable podrà ser superior a 

5,6 bars. 

- La pressió parcial màxima d'oxigen respirat serà d'1,6 bars i la mínima de 0,17 bars. 

- El percentatge d'oxigen en un recinte hiperbàric no ha de ser superior al 25% de 

pressió total. 

- El temps màxim d'exposició en les fases de compressió i descompressió serà: 

 

Pressió parcial de 

temps en bars 

Temps d’exposició en 

hores 

 

1.6 3 

1.4 4 

1.2 5 

1.0 6 

0.9 8 

 

 

- Si la descompressió es realitza en sec, la pressió parcial màxima tolerada serà de 2,2 

bars si la durada d'aquesta és inferior a 24 h, i de 0,8 bars si la descompressió és 

superior a una durada de 24h. 

- Per efectuar la descompressió, s'estableix com a reglamentària la col·lecció de taules 

que figuren com annex en l' Orden del Ministerio de Fomento de data 14 d'octubre de 

1977 (BOE núm. 280). 

- En les fases de descompressió a profunditat de saturació, la pressió parcial d'oxigen 

s'ha de mantenir entre 0,30 i 0,45 bars. 

- En el cas del tractament d'un accident de busseig, la pressió màxima tolerada serà de 

2,8 bars; aquesta només podrà ser modificada per prescripció mèdica. 

- Serà responsabilitat del propietari de la font de càrrega d'aire, que es trobi en 

condicions idònies de ser respirat, conforme a la legislació vigent. 

- Les mescles respirables diferents de l'aire tindran un certificat realitzat per l'empresa o 
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persona que l'hagi fabricat, en el qual figurin: 

a) nom, raó social i identificació fiscal del fabricant. 

b) percentatge dels gasos que componen la mescla. 

c) data i hora de fabricació. 

d) sistema de mescla i gasos usats. 

e) grau d'homogeneïtzació. 

f) nom de la firma del tècnic encarregat de la mescla. 

 

 

14. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES. 

 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

 

15. PLA DE SEGURETAT. 

 
En compliment de l'article 7 del Real decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista 

elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 

mitjans i a mètodes d'execució. 

 

Aquest pla de seguretat i salut serà aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

 

Aquest pla de seguretat i salut, junt amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 

serveis territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la 

comunicació d'obertura de centre de treball, com és preceptiu. 

 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes en: 

• Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• Reial Decret 39/97, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de 

prevenció. 

• Reial Decret 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

• Reial Decret 1215/97, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial Decret 485/97, de 4 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Ordenança laboral de la construcció de 28 d'agost de 1970. 

• Es diu en l'apartat 2 de la disposició final del VIGENT CONVENI COL·LECTIU 

GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: 

• En tant no es produeixi aquesta incorporació, es continuarà aplicant, quan no s'oposi al 

prescrit en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, el 

disposat sobre la matèria en l'Ordenança derogada Laboral de la Construcció de 28 

d'agost de 1970, al seu capítol XVI, excepte les Seccions Primera i Segona. 

• Reial Decret 286/06, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició al soroll. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dors-lumbars per 

als treballadors (BOE 23/4/97). 

 

 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

 
Quan es produeixi algun accident en el qual es necessiti assistència facultativa, encara que 

sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta 

principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 

treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 

de l'obra, on s'especificarà: 
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- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límit de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com molt tard. 

 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 

de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, es 

necessitaria aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 

facultativa. 

 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció en 

les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-

les. 

 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sol les persones autoritzades 

i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà 

tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà 

responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les 

proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les 

màquines i vehicles de treball. 

 

El contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI9 de la 

totalitat del personal que intervé en l'obra. 

 

En els casos en els quals no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 

 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

 

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per a circular per l'obra el 

casc de seguretat. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 

les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat 

funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 

els xassissos metàl•lics a terra, per tant s'instal·laran els picots de terra necessaris. 

 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 

l'electricista de l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en 

funcionament. 

 

 

3. CONDICIONS DELS MITJANS|MEDIS DE PROTECCIÓ. 

 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 

fixat un període de vida útil. 

 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 

data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscs més 

corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball|Feina, d'acord amb el disposat en 

l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció, elaborarà i mantindrà actualitzada una Guia Tècnica, de 
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caràcter no vinculant, per a la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció 

individual. 

 

Protectors del cap 

• Cascs de seguretat (obres públiques i construcció, mines i indústries diverses). 

• Cascs de protecció contra xocs i impactes. 

• Penyores|Peces de protecció per al cap (gorres, gorres, barrets, etc., de teixit, de teixit 

recobert, etc.). 

• Cascs per a usos especials (foc, productes químics, etc.). 

Protectors de l'oïda 

• Protectors auditius tipus «taps». 

• Protectors auditius d'un sol ús o reutilitzables. 

• Protectors auditius tipus «orelleres», amb arnès de cap, sota la barbeta o el clatell. 

• Cascs antisoroll. 

• Protectors auditius acoblables als cascs de protecció per a la indústria. 

• Protectors auditius dependents del nivell. 

• Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació. 

Protectors dels ulls i de la cara 

• Ulleres de muntura «universal». 

• Ulleres de muntura «integral» (uni o biocular). 

• Ulleres de muntura «cassoletes». 

• Pantalles facials. 

• Pantalles per a soldadura (de mà, de cap, acoblables a casc de protecció per a la 

indústria). 

Protecció de les vies respiratòries 

• Equips filtrants de partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 

• Equips filtrants davant gasos i vapors. 

• Equips filtrants mixtos. 

• Equips aïllants d'aire lliure. 

• Equips aïllants amb subministrament d'aire. 

• Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 

• Equips respiratoris amb màscara amovible per a soldadura. 

• Equips de submarinisme. 

Protectors de mans i braços 

• Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions, etc.). 

• Guants contra les agressions químiques. 

• Guants contra les agressions d'origen elèctric. 

• Guants contra les agressions d'origen tèrmic. 
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• Manyoples. 

• Maneguins i mànigues. 

Protectors de peus i cames 

• Calçat de seguretat. 

• Calçat de protecció. 

• Calçat de treball|feina. 

• Calçat i cobre-calzat de protecció contra la calor. 

• Calçat i cobre-calzat de protecció contra el fred. 

• Calçat davant l'electricitat. 

• Calçat de protecció contra les motoserres. 

• Protectors amovibles de l'empenya. 

• Polaines. 

• Solguis amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 

• Genolleres. 

Protectors de la pell 

• Cremes de protecció i pomades. 

Protectors del tronc i l'abdomen 

• Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions mecàniques 

(perforacions, talls, projeccions de metalls en fusió, etc.). 

• Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions químiques. 

• Armilles termògenes. 

• Armilles salvavides. 

• Davantals de protecció contra els raigs X. 

• Cinturons de subjecció del tronc. 

• Faixes i cinturons antivibracions. 

Protecció total del cos 

• Equips de protecció contra les caigudes d'altura|alçària. 

• Dispositius anticaigudes lliscants. 

• Arnesos. 

• Cinturons de subjecció. 

• Dispositius anticaigudes amb amortidor. 

• Roba de protecció. 

• Roba de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls...). 

• Roba de protecció contra les agressions químiques. 

• Roba de protecció contra les projeccions de metalls en fusió i les radiacions infraroges. 

• Roba de protecció contra fonts de calor intensa o estrès tèrmic. 

• Roba de protecció contra baixes temperatures. 

• Roba de protecció contra la contaminació radioactiva. 
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• Roba antipols. 

• Roba antigàs. 

• Roba i accessoris (braçalets, guants, etc.) de senyalització (retrorreflectants, 

fluorescents, etc.). 

 

 

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC). 

 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 

PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB: 

Disposaran de llindar degudament senyalitzat. 

TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES: 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de varetes 

clavades en el mateix, o d'una altra manera eficaç. 

XARXES: 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb la 

garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGES, SUPORTS I 

ANCORATGES DE XARXES: 

Tindran la suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora. 

INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESA DE TERRA: 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 mA. i per a 

força de 300 mA. La resistència de les preses no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb 

la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 

EXTINTORS: 

Seran adequats en agent extintor i mesura al tipus d'incendi previsible, i es revisarà cada 6 

mesos com a màxim. 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm d'altura, i seran construïdes amb base de tubs metàl•lics. La 

tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni bolcar. 
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BARANES: 

Les baranes embolicaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/mil·límetre) per garantir la retenció de persones 

o objectes, i una altura mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

CABLES DE SUBJECCIÓN DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos de acord 

amb la seva funció protectora. 

ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabatilles antilliscants. No s'utilitzaran simultàniament per a dos 

persones. La longitud serà superior a un metre en el punt superior de desembarcada. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

 

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 

passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són obligades també les revisions mèdiques 

anuals dels treballadors ja contractats. 

 

 

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan sigui necessari, segons la legislació vigent i 

el que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 

 

Es nomenarà per escrit socorrista al treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el 

Comitè de Seguretat i Salut. 

 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hi hagi 

consumit. 
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8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT. 

 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa referència a elements, 

dimensions i característiques, al qual preveuen en l'especificat en el REAL DECRET 486/1997, 

de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. 

 

- Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors, degudament dotats. 

- El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 

- Els serveis higiènics tindran un lavabo i dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 

treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles rentaplats, escalfa 

menjades, calefacció i un recipient per a deixalles. 

- Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

 

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i 

salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat de 

mesuraments del projecte d'execució. 

 

 

10. COORDINADOR DE SEGURETAT. 

 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 

perquè assumeixi les funcions que en el RD 1627/1997, es defineixen. 

 

 

11. AVÍS PREVI. 

 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, carrer 

Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l'inici de les obres. 

 

L'avís previ se'n redactarà d'acord amb el disposat a l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-

10-97. 
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12. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de 

l'obra, en el qual s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran, adaptant aquest 

Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i a mètodes d'execució. 

 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Real decret 

1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 

semblin oportunes, i puguin procedir al compliment de l'acta d’aprovació visada col·legialment 

pel col·legi professional corresponent. 

 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultats 

de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 

de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, 

així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 

 

 

13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES. 

 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 

poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 

a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, que 

podran fer les anotacions que considerin oportunes, perquè el coordinador o, si no es necessita 

coordinador, la direcció facultativa en notifiqui a la Inspecció de Treball de Barcelona, 

Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS

CAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts
de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb àrgon,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

22 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

23 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS
CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases i accesos a pantalans, d'amplària <=1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

4 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

12 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

13 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

15 H15AG001 U Limitador de gir de grua torre, col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

17 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS
CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HE732402 U Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HQUZM000 H Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 HD1112F1 M Desguàs d´aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a pericó o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HD7FL00S M Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 HG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x16 mm2 i col.locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

20 HG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs

Euro



PROJECTE D´INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA

Estudi de seguretat i salut - pressupost

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 HGD1222E U Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HG42429D U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d´intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 HG4243JM U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d´intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS
CAPITOL 04  MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

4 HBBAA001 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 120 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBAB111 U Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBBAC001 U Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAC013 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAF000 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQUAM000 U Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

12 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Euro
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PROJECTE D´INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA

Estudi de seguretat i salut - pressupost

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1444032P-6 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

95,41 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H144E406P-8 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

H1451110P-9 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H1452210P-10 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H145A002P-11 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

H1464420P-12 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1465275P-13 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H146J364P-14 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

(CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)

H147RA00P-16 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat 2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1481242P-17 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

21,74 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1483132P-18 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H1484110P-19 u Samarreta de treball, de cotó 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1486241P-21 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,40 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1487350P-22 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm
de gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1488580P-23 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H1522111P-24 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H152D801P-25 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H152J105P-26 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H152KBD1P-27 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs

22,83 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
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H152U000P-28 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H1532581P-29 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases i accesos a pantalans,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1532582P-30 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

17,28 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H1534001P-31 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H15A2015P-32 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 53,53 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H15AG001P-33 U Limitador de gir de grua torre, col.locat 57,95 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H15B6006P-34 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1001P-35 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H15Z2011P-36 h Senyaler 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1003P-37 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 132,30 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H16F1004P-38 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HBB20005P-39 u Senyal manual per a senyalista 11,63 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBBAA001P-40 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

504,68 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAB111P-41 U Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

504,78 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HBBAC001P-42 U Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

165,84 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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HBBAC013P-43 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,79 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

HBBAF000P-44 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

440,27 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

HBC12300P-45 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

HBC19081P-46 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBC1GFJ1P-47 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

37,50 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HBC1KJ00P-48 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CENTIMS)

HBC1KJ99P-49 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HD1112F1P-50 M Desguàs d´aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a pericó o clavegueró 14,40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

HD7FL00SP-51 M Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre
el tub amb formigó

28,80 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HE732402P-52 U Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de potència
elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

58,68 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HG311706P-53 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x16 mm2 i
col.locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

HG380907P-54 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs

7,74 €

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HG42429DP-55 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d´intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

HG4243JMP-56 U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d´intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

206,87 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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HGD1222EP-57 U Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

19,46 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HJ7127D1P-58 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

217,74 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

HJA26321P-59 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

291,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQU1521AP-60 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

128,63 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU1A20AP-61 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

103,37 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HQU1H23AP-62 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

112,77 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQU21301P-63 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

HQU22301P-64 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,05 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU25201P-65 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQU27502P-66 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQU2AF02P-67 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 90,42 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

HQU2D102P-68 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 54,85 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU2E001P-69 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,13 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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HQU2GF01P-70 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

53,56 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2QJ02P-71 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 184,94 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUA1100P-72 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HQUA2100P-73 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

111,47 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

HQUA3100P-74 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

74,31 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-75 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 188,60 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-76 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,12 €

(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

HQUAM000P-77 U Reconeixement mèdic 25,54 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUZM000P-78 H Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

                                                        Barcelona, abril de 2014

                                                           L´autor del projecte,

                                                              Alberto Costa Sanz

                                         Graduat en Enginyeria de la Construcció
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,88000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,69 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,09 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièste 7,70000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,76 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,72000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

95,41 €

B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautx 90,87000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,17 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de 1,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,39 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexibl 1,32000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-11 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,46 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 6,15000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-12 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

6,11 €
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UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homo 5,82000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en genera 21,12000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,36 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistè 2,25000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-16 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat 2,02 €

B147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguret 1,92187 €

Altres conceptes 0,09813 €

P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

21,74 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 20,70000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,48 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,79 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,26 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se 17,39000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-21 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,40 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteri 28,00000 €

Altres conceptes 1,40000 €

P-22 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm
de gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,21 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,96000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-23 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

7,61 €
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B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 7,25112 €

Altres conceptes 0,35888 €

P-24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,66 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,35000 €

Altres conceptes 11,66320 €

P-25 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,25 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda 5,21360 €

Altres conceptes 4,34340 €

P-26 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,35 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,23600 €

Altres conceptes 4,11400 €

P-27 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs

22,83 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 5,97800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €

Altres conceptes 12,65200 €

P-28 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,27 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,50400 €

Altres conceptes 1,15600 €

P-29 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases i accesos a pantalans,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,99 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 4,90000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-30 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

17,28 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 14,70000 €

Altres conceptes 2,58000 €

P-31 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-32 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 53,53 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98000 €
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Altres conceptes 2,55000 €

P-33 H15AG001 U Limitador de gir de grua torre, col.locat 57,95 €

B15AG004 U Limitador de gir de grua torre, per a 4 usos 37,62967 €

Altres conceptes 20,32033 €

P-34 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,54 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-35 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €

Altres conceptes 40,49000 €

P-36 H15Z2011 h Senyaler 18,44 €

Altres conceptes 18,44000 €

P-37 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 132,30 €

Altres conceptes 132,30000 €

P-38 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,44 €

Altres conceptes 18,44000 €

P-39 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,63 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,08000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-40 HBBAA001 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

504,68 €

BBBAA001 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 219,79889 €

BBBAD011 U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, am 234,50538 €

Altres conceptes 50,37573 €

P-41 HBBAB111 U Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

504,78 €

BBBAD021 U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb 234,60750 €

BBBAB111 U Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 219,79889 €

Altres conceptes 50,37361 €

P-42 HBBAC001 U Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

165,84 €

BBBAC001 U Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pict 131,60637 €

Altres conceptes 34,23363 €

P-43 HBBAC013 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,79 €

BBBAC013 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma b 9,86003 €

Altres conceptes 18,92997 €

P-44 HBBAF000 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

440,27 €
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BBBAD000 U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 169,91380 €

BBBAF000 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma t 223,04843 €

Altres conceptes 47,30777 €

P-45 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,11 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,28000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-46 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-47 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

37,50 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 33,08000 €

Altres conceptes 4,42000 €

P-48 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,07 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,72800 €

Altres conceptes 1,34200 €

P-49 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

8,80 €

Sense descomposició 8,80000 €

P-50 HD1112F1 M Desguàs d´aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a pericó o clavegueró 14,40 €

BD132390 M Tub de PVC sèrie C, de D 50 mm i de llargària 5 m, com a màxim 1,30594 €

Altres conceptes 13,09406 €

P-51 HD7FL00S M Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre
el tub amb formigó

28,80 €

B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 7,17647 €

BD135A80 M Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim 5,63125 €

Altres conceptes 15,99228 €

P-52 HE732402 U Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de potència
elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

58,68 €

BE732400 U Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de potència el 38,99448 €

Altres conceptes 19,68552 €

P-53 HG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x16 mm2 i
col.locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

5,02 €

BG311700 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x16 mm2 1,00383 €

Altres conceptes 4,01617 €

P-54 HG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs

7,74 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,97542 €

BGW38000 U Part proporcional d´accessoris per a conductors de coure nus 0,25068 €

Altres conceptes 6,51390 €

P-55 HG42429D U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d´intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

65,00 €
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BGW42000 U Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials 0,24139 €

BG42429D U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d´intensitat nominal, bi 52,09477 €

Altres conceptes 12,66384 €

P-56 HG4243JM U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d´intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

206,87 €

BGW42000 U Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials 0,24139 €

BG4243JM U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d´intensitat nominal, t 182,74485 €

Altres conceptes 23,88376 €

P-57 HGD1222E U Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

19,46 €

BGD12220 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, d 8,35596 €

BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,01743 €

Altres conceptes 8,08661 €

P-58 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

217,74 €

BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 122,54000 €

Altres conceptes 95,20000 €

P-59 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

291,12 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

BJA26320 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 239,95000 €

Altres conceptes 50,57000 €

P-60 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

128,63 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïll 122,50000 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-61 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

103,37 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 98,45000 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-62 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

112,77 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllamen 107,40000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-63 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 45,43 €
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B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €

Altres conceptes 22,57470 €

P-64 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,05 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 49,94000 €

Altres conceptes 7,11000 €

P-65 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,38 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,05750 €

Altres conceptes 3,32250 €

P-66 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 18,12 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,11000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-67 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 90,42 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 80,00000 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-68 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 54,85 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 49,60000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-69 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,13 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €

Altres conceptes 5,01000 €

P-70 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,56 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 49,25000 €

Altres conceptes 4,31000 €

P-71 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 184,94 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 168,00000 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-72 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 106,80000 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-73 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

111,47 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de se 106,16000 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-74 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

74,31 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 70,77000 €

Altres conceptes 3,54000 €
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P-75 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 188,60 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 179,62000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-76 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,12 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 19,16000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-77 HQUAM000 U Reconeixement mèdic 25,54 €

BQUAM000 U Reconeixement mèdic 24,32513 €

Altres conceptes 1,21487 €

P-78 HQUZM000 H Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €

Altres conceptes 18,44000 €

                                                        Barcelona, abril de 2014

                                                           L´autor del projecte,

                                                              Alberto Costa Sanz

                                         Graduat en Enginyeria de la Construcció
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,22 20,000 144,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,69 20,000 113,80

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,09 5,000 40,45

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 50,000 13,00

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,76 100,000 76,00

6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per
a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica
i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

95,41 40,000 3.816,40

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,68 100,000 168,00

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)

3,10 40,000 124,00

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 9)

1,17 20,000 23,40

10 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 10)

1,39 20,000 27,80

11 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb àrgon, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,46 20,000 129,20

12 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)

6,11 20,000 122,20

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

22,18 10,000 221,80

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 14)

2,36 20,000 47,20

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 14,01 20,000 280,20

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

21,74 20,000 434,80

17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 18) 7,48 20,000 149,60

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 19) 2,79 20,000 55,80

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

18,26 30,000 547,80
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20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 21)

29,40 5,000 147,00

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
22)

5,21 20,000 104,20

22 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de
cinturó de seguretat (P - 16)

2,02 60,000 121,20

23 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340,
UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 23)

7,61 5,000 38,05

TOTAL CAPITOL 01.01 6.946,30

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS

CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

12,66 150,000 1.899,00

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

22,83 4,000 91,32

3 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases i
accesos a pantalans, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

6,99 400,000 2.796,00

4 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

17,28 100,000 1.728,00

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 31)

0,22 500,000 110,00

6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 32)

53,53 50,000 2.676,50

7 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 34)

18,54 10,000 185,40

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 39) 11,63 4,000 46,52

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

1,46 200,000 292,00

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

37,50 50,000 1.875,00

11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 28)

2,27 300,000 681,00

12 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 45) 10,11 50,000 505,50

13 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre
peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

8,80 300,000 2.640,00

14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

5,35 250,000 1.337,50

15 H15AG001 U Limitador de gir de grua torre, col.locat (P - 33) 57,95 4,000 231,80

16 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

10,25 80,000 820,00

17 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

6,07 150,000 910,50
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TOTAL CAPITOL 01.02 18.826,04

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS

CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
60)

128,63 6,000 771,78

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
61)

103,37 6,000 620,22

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 62)

112,77 6,000 676,62

4 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat,
de potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

291,12 3,000 873,36

5 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

217,74 1,000 217,74

6 HE732402 U Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000
W de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

58,68 3,000 176,04

7 HQUZM000 H Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 78) 18,44 10,000 184,40

8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

57,05 15,000 855,75

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)

14,38 5,000 71,90

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)

18,12 3,000 54,36

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 67)

90,42 2,000 180,84

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 69)

86,13 2,000 172,26

13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 68)

54,85 2,000 109,70

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

53,56 2,000 107,12

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)

184,94 2,000 369,88

16 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 63)

45,43 2,000 90,86

17 HD1112F1 M Desguàs d´aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 50 mm, fins a
pericó o clavegueró (P - 50)

14,40 1,000 14,40

18 HD7FL00S M Clavegueró amb tub de PVC de d 200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 51)

28,80 15,000 432,00

19 HG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, unipolar de
secció 1x16 mm2 i col.locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

5,02 15,000 75,30
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20 HG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

7,74 15,000 116,10

21 HGD1222E U Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

19,46 2,000 38,92

22 HG42429D U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d´intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 55)

65,00 2,000 130,00

23 HG4243JM U Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d´intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d´amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 56)

206,87 2,000 413,74

TOTAL CAPITOL 01.03 6.753,29

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS

CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 72)

112,14 2,000 224,28

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 73)

111,47 2,000 222,94

3 H15Z2011 h Senyaler (P - 36) 18,44 75,000 1.383,00

4 HBBAA001 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 120 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

504,68 2,000 1.009,36

5 HBBAB111 U Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 120 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

504,78 2,000 1.009,56

6 HBBAC001 U Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

165,84 2,000 331,68

7 HBBAC013 U Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

28,79 2,000 57,58

8 HBBAF000 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 50 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

440,27 2,000 880,54

9 HQUAM000 U Reconeixement mèdic (P - 77) 25,54 20,000 510,80

10 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 74)

74,31 2,000 148,62

11 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
38)

18,44 65,000 1.198,60

12 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 37)

132,30 8,000 1.058,40

13 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 75) 188,60 2,000 377,20

14 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 76) 20,12 2,000 40,24
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15 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 35)

40,49 50,000 2.024,50

TOTAL CAPITOL 01.04 10.477,30

euros
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.946,30

CAPITOL 01.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 18.826,04

CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 6.753,29

CAPITOL 01.04  MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS 10.477,30

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS 43.002,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

43.002,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT MOLL DE PESCADORS 43.002,93

43.002,93

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 43.002,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 43.002,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

quaranta-tres mil dos euros amb noranta-tres cèntims

                                                        Barcelona, abril de 2014

                                                           L´autor del projecte,

                                                              Alberto Costa Sanz

                                         Graduat en Enginyeria de la Construcció

T3
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