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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present estudi de GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, es redacta 

d’acord amb la llei vigent, el RD 105/2008 per al qual es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició i per la imposició de l’article 4.1 sobre les obligacions del 

productor de residus de construcció i demolició (RCD’s), que ha d’incloure al projecte 

d’execució de l’obra un Estudi de Gestió de RCD’s. 

 

D’acord amb el RD mencionat es redacta l’estudi que contindrà el següent contingut: 

1. Característiques de l’obra 

2. Identificació dels residus 

3. Estimació de la quantitat generada a l’obra 

4. Mesures per a la separació de residus 

5. Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus generats a l’obra 

6. Destí previst per als residus 

7. Plànols de les instal·lacions previstes per al emmagatzematge, manejament o altres 

operacions de gestió dels residus 

8. Les prescripcions del PPTP en relació amb el emmagatzematge, manejament, 

separació i altres operacions 

9. Valoracions del cost previst de la generació dels residus 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 
Els treballs s’emmarquen dins el Projecte d’Obres portuàries al Port de Barcelona. 

 

És important ressaltar que aquest és un projecte d’ampliació, en el qual es realitzaran treballs 

de cimentació profunda, elements prefabricats, encofrat, armat, formigonat i rasa de serveis. 

 

En tot cas, al present annex es valoren els possibles residus derivats dels treballs, així com els 

elements necessaris per minimitzar la generació dels mateixos i l’impacte sobre el fons marí. 

 

Els treballs generadors de residus durant l’execució de les obres, són els següents: 

- Demolicions dels forjats existents 

- Retirada de serveis 

- Moviment de terres durant l’execució dels pilots 
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- Rehabilitació d’elements mitjançant formigons polimèrics 

- L’execució de qualsevol activitat, pot generar residus, bé com materials sobrants, bé 

com restes procedents d’alguna demolició. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS 

 
Es defineix com a residu de construcció i demolició, qualsevol substància o objecte que figura a 

l’annex de la llei 10/1998, del qual el seu posseïdor se’n desprèn o del que tingui intenció i 

obligació de desprendre-se’n i que estigui generat a una obra de construcció o demolició. 

 

Podem considerar tres categories de RCD’s: 

 

- Residus de Nivell 1 generats pel desenvolupament de les obres d’infraestructura 

contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística sent resultat dels excedents 

d’excavació dels moviments de terres generats en el transcurs d’aquestes obres. Es 

tracta, per tant, de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o reblert, sempre i quan pugui acreditar-se de forma clara el seu destí 

a reutilització. 

- Els residus Nivell 2 inerts són residus no perillosos que no experimenten 

transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no són solubles ni 

combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altre manera, ni són 

biodegradables i afecten negativament a altres matèries amb les que entren en 

contacte de forma que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar 

la salut humana. La característica principal d’aquest residus és el seu gran volum, el 

seu escàs poder contaminant, el seu impacte visual i la seva composició pràcticament 

inert. La procedència d’aquests residus pot ser diversa: demolicions, obres de nova 

execució, infraestructures de diversa tipologia i residus d’obra menor. 

- Matèries que s’hagin vessat per accident, que s’hagin perdut o que hagin sofert 

qualsevol altre incident, amb inclusió del material, del equip, etc., que s’hagi contaminat 

a causa de l’incident en qüestió. 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de febrer de 

2002 Ordre MAM/304/2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
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En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua sent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

 

 
3.1 RESIDUS PRINCIPALS 

 
Els principals residus de la present obra de demolició són els següents: 

• Formigó (paviments, murs, etc) 

• Formigó polimèric 

• Hidrocarburs 

• Cablejat elèctric 

• Metalls 

• Altres: fusta, vidre i plàstic 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

 

I. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I DRAGATGE. 

a. Residus de construcció i demolició 

• Formigó 

• Metalls 

• Residus de construcció i demolició 

• Terres (inclosa la excavada a zones contaminades), pedres i llots de 

drenatge. 

• Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

 

 

II. RESIDUS GENERALS, INCLOENT-HI LES FRACCIONS RECOLLIDES 
SELECTIVAMENT 

a. Residus generals 

b. Envasos i embalatges 
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• Envasos i embalatges de paper i cartró 

• Envasos i embalatges de plàstic 

• Envasos i embalatges de fusta 

• Altres envasos i embalatges 

 

 

 A.1.:RCDs Nivell 1   

   

 

1.Terres i petris de la 
excavació   

 X 17  05  03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses 

X 17  05  04 Terres i pedres distintes de les especificades al codi 17 05 03 

  17  05  06 Llots de drenatge distints de les especificades al codi 17 05 04 

   

   

   

 A.2.:RCDs Nivell 2   

   

 RCD: Naturalesa no pètria   

  1.FUSTA   

          17  02  01 Fusta 

  2.METALLS   

          17  04  01 Coure, bronze, llautó 

          17  04  02 Alumini 

          17  04  03 Plom 

          17  04  04 Zinc 

X         17  04  05 Ferro i acer 

          17  04  06 Estany 

          17  04  07  Metalls Mesclats 
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          17  04  10 
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres 
substàncies perilloses. 

X         17  04  11 Cables distints dels especificats al codi 17 04 10 

  3.PAPER   

          20  01  01  Paper 

  4.PLÀSTIC   

         17  02  03 Plàstic 

  5.VIDRE   

         17  02  02 Vidre 

  6.GUIX   

        17  08  02 
Materials de la construcció a partir de guix diferents als del codi 
17 08 01 

 

 

 RCD: Naturalesa pètria  

  
1.SORRA GRAVA I ALTRES 
ÀRIDS   

X         01  04  08  
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats al 
codi 01 04 07  

X         01  04  09 Residus de sorra i argila 

      

  2.FORMIGÓ   

X         17  01  01 Formigó 

     

  
3.MAÓ, RAJOLA I ALTRES 
CERÀMICS   

X         17  01  02 Maó 

X         17  01  03 Teules i materials ceràmics. 

          17  04  06 
Mescles de formigó, maons, teules, i materials ceràmics 
diferents de les especificades al codi 17 01 06 



 

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

 

Annex 14: Estudi de la gestió de residus. Memòria  7 

  4.PEDRA   

          17  09  04 RCDs mesclats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03. 

  5.PLÀSTICS   

         17  02  03 Plàstic 

  6.VIDRE   

        17  02  02 Vidre 

  7.GUIX   

       17  08  02 
Materials de la construcció a partir de guix diferents als del codi 
17 08 01 

   

A.3.:RCDs de vessaments   

  

1.Hidrocarburs   

17  09 01 Hidrocarburs vessats accidentalment 

 

 

4. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA 

 
Segons la llei vigent esmentada anteriorment, RD 105/2008, els residus de construcció i 

demolició hauran de separar-se en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una de 

les esmentades fraccions, es superi la quantitat següent: 

� Formigó   80 T 

� Maons, teules i ceràmics 40 T 

� Metalls    2 T 

� Fusta    1 T 

� Vidre    1 T 

� Plàstics    0,5 T 

� Paper i cartró   0,5 T 

Durant els treballs de rehabilitació del moll s’espera superar àmpliament els esmentats límits; 

per tant, se separaran tots els residus. 
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4.1 TERRES 

 
Les terres de l’execució dels pilots no s’apilaran a obra, directament es carregaran per portar-

les a abocador. 

 

 
4.2 RESIDUS DE LA DESCONSTRUCCIÓ 

 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 

facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 

naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes, majoritàriament mitjançant disposició, 

la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se 

fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials 

obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta 

separació són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

 

• Formigó 

• Cablejat 

• Metalls 

• Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
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• Zona d’emmagatzematge de formigó i material ceràmic 

• Zona d’emmagatzematge de metalls (acer laminat) 

• Zona d’emmagatzematge de materials tòxics en diferents dipòsits 

• Zona d’emmagatzematge de fibrociment 

• Zona d’apilament de terres  

• Contenidor per a plàstic per a reciclar 

• Contenidor per a paper i cartró per a reciclar 

• Contenidor per a fusta per a reciclar 

• Contenidor de banals per Abocador 

 

 
4.3 RESIDUS GENERATS EN L’EXECUCIÓ 

 
Durant l’execució dels treballs es realitzaran les mateixes accions esmentades anteriorment per 

als materials descrits. 

 

 

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS 

GENERATS A L’OBRA 

 
En el present apartat es desenvolupen totes aquelles mesures per a minimitzar i prevenir la 

generació de residus de la construcció i demolició i reduir-ne la seva producció. Les mesures 

preventives previstes són: 

 

- Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus 

generats en cada fase del desenvolupament de la obra així com per a cada zona on la 

obra tingui lloc, per tal de dur a terme una correcta gestió dels residus  generats. Caldrà 

segregar i gestionar els residus de l’obra adequadament. seguint la legislació vigent. A 

l’obra es disposarà d’una zona específica i habilitada per als residus especials. 

- Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder preveure 

des del projecte, l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la 

seva gestió externa a gestors autoritzats de residus Especials o Perillosos. Els residus 

especials s’hauran de mantenir degudament tapats de forma que davant de qualsevol 

vessament el material no pugui entrar en contacte directe amb el terreny. A més, no 

podran romandre més de 6 mesos a l’obra i caldrà demanar un permís a l’entitat 

corresponent per ampliar-ne la permanència. 
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- Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del 

responsable de l’obra, del tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la 

importància de classificar correctament. Caldrà definir i donar exemples de quin és el 

tipus de residus que s’admet com a Inerts, com a No Especials i com a Especials o 

altres residus produïts a l’obra. Els operaris rebran un llistat del lloc on cal dipositar els 

diferents residus i a més a més es realitzarà un plànol o pòster general situat a l’obra a 

la vista de tothom on s’identifiquin clarament la situació dels diferents contenidors. En el 

curs també es concretaran les característiques particulars que s’han de seguir per 

gestionar els residus Especials i es posarà en relleu la seva perillositat. 

- Caldrà determinar: 

o Quines zones d’aplec s’han previst 

o Quins contenidors hi ha 

o Que s’ha de dipositar en cada contenidor  

o Quins són els rètols que identifiquen cada tipologia de residu  

o Com s’han de protegir els residus  

o Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar  

o Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó 

- Acordar amb els proveïdors la reducció d’envasos i la possibilitat de retornar els 

materials sobrants i els embalatges obtinguts. 

- Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció 

que es duran a terme durant l’obra  per poder demostrar el compliment de les 

prescripcions sobre la gestió dels residus. 

- Identificar productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de 

Qualitat Ambiental o similars), que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu 

cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc. 

A través de la utilització de productes i serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental i l’etiqueta Ecològica, es garanteix als consumidors que aquests productes 

han passat per uns processos i tenen unes característiques ambientalment correctes. A 

Catalunya, es poden trobar productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental i amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea. Els criteris per a l’atorgament 

de les citades certificacions s’estableixen per categories de productes o de serveis i es 

basen en estudis científics dels impactes ambientals d’aquests productes i serveis al 

llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte: l’ús de matèries primeres, els 

consums d’aigua i d’energia, les contaminacions de les aigües, les emissions a 

l’atmosfera, la generació de residus, etc. 
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5.1 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

 
Es consideren residus tòxics i/o perillosos aquells que siguin: tòxics, inflamables, irritants, 

cancerígens o provoquin reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament 

d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament 

específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 

adequat per gestor autoritzat. Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran 

inclosos en aquesta categoria els següents: 

 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després 

del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 

encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 

a Catalunya. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 
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• El codi d’identificació els residus 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• La data d’envasament 

• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, esmentar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

 
5.1.1 Hidrocarburs 

 
Durant els treballs d’execució del present projecte, es realitzaran un gran nombre de treballs 

mitjançant mitjans auxiliars marítims. La utilització d’aquests mitjans marítims, és imprescindible 

per al correcte desenvolupament de l’obra però alhora, comporta uns riscos afegits respecte 

altres mitjans.  

 

Principalment el risc a nivell ambiental que és el que ens ocupa, del que parlem amb aquests 

mitjans, és el vessament d’hidrocarburs al mar, amb la conseqüent implicació al medi. Per tant 

s’ha disposat un mecanisme que permet la recuperació dels mateixos de manera eficient i per 

tant minimitzar l’impacte ambiental sobre el mar pels treballs de rehabilitació. 

 

A més, part dels elements disposats a aquest efecte durant la fase d’execució, ens serviran en 

situació definitiva per la recollida dels greixos i hidrocarburs dels molls arrossegats pels primers 

mil•límetres de pluja. 

 

El mecanisme d’extracció està constituït per barreres absorbents cobertes per una malla a base 

de polipropilè. El seu interior està constituït per fibres hidrofòbiques i oleofíliques que permet el 

pas de l’aigua a través d’elles i alhora la retenció dels hidrocarburs. 

 

Les diferents parts de que estan formades permetin el seu us com a recollidor d’hidrocarburs, 

principal contaminant dels peixos, es detalla a continuació  a la següent figura, amb una vista 

general i secció dels elements de que es composa. 
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Fig. 1 1. Polpa absorbent en fibres hidrofòbiques i 3. Connexions ràpides. 

  oleofíliques, autoflotant, cobertes per una 4. Anella per facilitar el  

  malla robusta en polipropilè.  seu maneig.  

 2. Malla en polipropilè amb element de 5. Etiqueta de control de  

  tensió amb càrrega de ruptura: 1.700 kg   qualitat. 

  per a Ø 20 cm.  

 

A la situació que ens ocupa, aquesta mesura de protecció resulta suficient ja que no es tenen 

ven acotades les zones de vessaments i aquests, en cas de produir-se, no es presenta risc de 

desplaçament de les taques ja que no estan subjectes a més moviment que el de l’onatge 

interior del propi moll. 

 

Una vegada disposats els absorbents, s’ha de deixar que treballin ja que aquests continuen 

operant fins que es saturen per complet. Quan les barreres flotin a nivell de superfície de 

l’aigua, estaran saturades i hauran de canviar-se per unes de noves. Els absorbents emprats, 

hauran de posar-se llavors a una bossa o contenidor apropiat. El gestor de residus industrials 

s’encarregarà de donar-los-hi el tractament adequat final, segons les instal·lacions del conveni 

MARPOL. 

 

Tot el procediment va dirigit al punt principal de recollida, el multiskimmer. El previst per al 

nostre cas és el model MS10 hidràulic. Es tracta d’unitats compactes i lleugeres dissenyades 
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per facilitar  la recuperació de tot tipus d’hidrocarburs. Així aconseguim que gasoil greixos i 

emulsions puguin ser eficientment recuperats amb el mínim contingut en aigua. Òbviament tots 

els components són robustos i resistents a l’aigua i als hidrocarburs. 

 

Segons la viscositat de la substància a recuperar, els skimmers, que en la seva versió 

estàndard treballen segons el principi de raspalls giratoris, poden ser fàcilment reconvertits en 

skimmers de tambor o de discos. La transformació es realitza en pocs minuts sense utilitzar 

eines, permeten el seu ús en les tres modalitats amb una única unitat. Veure figura 2 

 

 

Fig. 2 Multiskimmer MS10 hidràulic amb mòdul de discs o mòdul de raspall. 

 

Aquestes unitats operen segons a les reconegudes propietats oleòfiles d’alguns materials i 

recuperen des d’hidrocarburs lleugers fins a fuel d’elevada viscositat. 

 

Els raspalls rotatoris, accionats per un motor hidràulic, així com el tambor o els discos segons 

s’emprin uns o altres, creen una corrent que condueix la substància a recuperar cap a el 

skimmer. Una vegada en contacte amb els raspalls, amb el tambor o amb els discos, fabricats 

en material hidròfob i oleofílic, l’oli s’adhereix fermament i es alçat tres quarts de volta fins que 

arriba al raspall o rascador que el separa i el condueix a un tanc intermedi en el capçal del 

skimmer. Gracies a l’efecte hidròfob dels materials de la construcció, l’aigua escorre abans de 

que arribi al rascador. L’ hidrocarbur es llavors transferit des del tanc intermedi per una bomba 

de transferència d’accionament hidràulic o pneumàtic, la qual es presenta com un equip 

independent en el cas que ens ocupa. 

 

L’esquema de funcionament així com el circuit de l’aigua bruta al entra i sortir neta després el 

procés anterior, queda reflectit a les figures 3 i 4. 
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Fig. 3  Procés de funcionament. 

 

Fig. 4 Mecanisme interior d’un multiskimmer tipus. 

 

Com s’ha esmentat, per extreure el fuel és necessària la utilització d’una bomba de diafragma 

oscil·lant, component no integrat en el multiskimmer. Per al nostre cas, es considerarà l’ús 

d’una bomba petita perquè només suficient separar els contaminants dels primers mm de pluja. 

És idònia per manipular aigües brutes, llots hidrocarburs lleugers i derivats del petroli, incloent 

alguns dels líquids més viscosos, amb un cabal elevat i sense turbulències.  
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6. DESTÍ PREVIST PER ALS RESIDUS 

 
Els abocadors de residus no perillosos i plantes de gestió i tractament de residus, hauran 

d’estar autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 

planta de reciclatge. Es poden trobar els abocadors autoritzats a la web 

www.arccat.net/aplicatius/ccr/jr-42000.asp, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tots aquests elements, són els que formen els RCD’s, i el seu import corresponent a càrrega i 

transport a l’abocador i manteniment del mateix, ja es troba inclòs al preus de les partides, per 

tant ja s’ha tingut en compte en el pressupost de l’obra. 

 

 
6.1 TERRES SOBRANTS 

 
A continuació es fa una descripció dels criteris utilitzats per a la selecció de les zones 

d’abocament de les terres properes a l’obra: 

 

- Ser espais capaços de rebre una quantitat de material mínimament important del 

conjunt d’excedents previstos. 

- No representar, en el context de l’àrea d’estudi, una zona considerada especialment 

sensible o d’interès (tant sigui per estar inclosa en figures de protecció mediambiental o 

cultural, com per posseir elements localment d’elevat interès). 

- Sempre que sigui tècnicament possible, les zones d’abocament es faran coincidir amb 

les de préstec (es poden localitzar espais per a fer aplecs temporals i un cop s’hagi 

realitzat l’extracció dels materials necessaris reblir l’espai amb els materials 

excedentaris). 

- Adaptar l’aspecte morfològic de la zona d’abocament a l’entorn (caldrà que la 

morfologia final de la zona d’abocament s’adapti a l’entorn de manera que no hi hagi un 

contrast acusat amb l’entorn). 

 

Es detalla, a continuació, els llocs possibles d’abocament considerant els criteris esmentats 

anteriorment. 

 

• Camps de conreus pròxims a l’obra. 
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• Activitats extractives obertes pendents de restauració o abandonades 

 

Es proposa que es retiri a antigues explotacions abandonades o a pedreres en actiu en procés 

de restauració integrada. 

 

 
6.2 RUNES 

 
Es proposa portar aquestes runes a alguna planta de transvasament, dipòsit controlat o planta 

de reciclatge. 

 

 

7. OPERACIONS PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RCD’S 

 
Les accions a realitzar per a una correcta gestió dels residus i la inspecció d’aquestes accions 

estan relacionades a l’annex de qualitat i mediambient del present projecte. L’annex de qualitat 

i mediambient és la base del Pla Mediambiental de l’obra.  A l’annex de qualitat i mediambient 

consten els diferents punts d’inspecció relacionats amb la segregació de residus i la correcta 

gestió dels mateixos. Aquesta gestió passa per a tenir un registre actualitzat i dinàmic dels 

albarans dels transportistes i els gestors per als residus no especials i un registre dels fulls de 

seguiment per als residus especials.  A més a més d’aquest control, cada vegada que s’inicien 

feines amb un nou transportista o gestor es demanaran els certificats corresponents emesos 

per l’Agència Catalana de Residus. 

 

Gestió de residus segons el RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació juntament amb la 

llista Europea de residus publicada “MAM/304/2002” del 8 de febrer o modificacions posteriors. 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 

corresponent per part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials 

que compleixin les especificacions vigent. 

 

Algunes de les mesures a realitzar i desenvolupar són les següents: 

- Caldrà emmagatzemar i gestionar adequadament tots els residus generats a l’obra. 

- L’emmagatzematge dels residus es realitzarà per a cadascuna de les zones de treball, 

tot i que la gestió es realitzarà de manera conjunta. 

- Les fraccions de residus valoritzables es disposaran en contenidors diferents. 
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- En cadascuna de les zones hi haurà com a mínim: 

o Contenidor de formigó 

o Contenidor de runa i restes de paviment i material ceràmic 

o Contenidor d’envasos de productes no especials 

o Contenidor de fusta o Contenidor de material metàl·lic 

o Contenidor de plàstic 

o Contenidor de paper i cartró 

- A criteri de la DO el contenidor d’envasos de productes especials que ha d’estar aïllat 

de la superfície i cobert, així com altres contenidors de residus especials, podrà estar 

tan sols en una de les àrees a urbanitzar. Es recomana que estigui al costat de la zona 

d’instal·lacions auxiliars d’obra i casetes. 

- En la zona de casetes caldrà ubicar un punt de recollida selectiva i residus urbans. 

- Els residus classificats com a perillosos rebran un tractament diferencial, donat que 

s’hauran d’aplegar separadament de la resta de les fraccions recollides, en indrets 

tancats i estancs. S’haurà d’indicar també la data de recepció del primer residu 

d’aquest tipus, ja que l’aplec en obra no podrà superar els sis mesos. 

- Serà necessari la presentació dels fulls de seguiment degudament complimentats. Els 

transportistes que efectuïn la retirada de residus en obra hauran d’estar autoritzats per 

a efectuar dites retirades, prenent especial importància les eliminacions de residus 

classificats com a perillosos. 

- Els gestors utilitzats per a valoritzar o abocar les residus hauran d’estar autoritzats per 

a efectuar dites gestions. 

- El manteniment de la maquinària de l’obra es realitzarà en tallers fora de l’obra. Encara 

que les reparacions dels vehicles i maquinària s’efectuïn en tallers fora de l’obra, 

s’haurà de controlar que els residus generats es controlen i es gestionen correctament, 

a partir de cartes de compromís i dels documents pertinents (certificats de CATOR) que 

demostrin la correcta eliminació dels mateixos. 

- El residus de runes i altres materials sobrants de l’obra no reutilitzables ni reciclables 

hauran de ser transportats a dipòsits controlats i autoritzats, acompanyats dels 

permisos i les autoritzacions corresponents. 

- Durant la construcció es disposarà d’una quantitat de materials absorbents per tal 

d’actuar amb rapidesa en cas d’emergència si es produeixen vessaments accidentals. 

Aquests residus es gestionaran correctament en funció de la seva tipologia. 
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- En els contractes de subcontractistes, s’inclourà una clàusula que obligui a gestionar 

adequadament els residus que generen. Tanmateix, els subcontractistes rebran la 

informació necessària per tal que s’adaptin al sistema de gestió general de residus de 

l’obra. 

El contractista, dins del pla de medi ambient, haurà de concretar les actuacions previstes 

respecte a la gestió dels residus, indicant el nombre i la localització dels contenidors que 

recolliran les diferents fraccions, així com el transportista i/o gestor que efectuarà les retirades. 

El sistema de gestió escollit haurà d’estar aprovat per la direcció d’obra. 

 

 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 
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ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC: 

 
F2R6VV02. TRANSPORT DE TERRES I MATERIALS SOBRANTS A L’OBRA I TRIA DE 

RUNES I RESIDUS PER A CLASSIFICACIÓ 

 

1.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES: 

 
Operacions de transport de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions 

de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S’han considerat els tipus següents: 

Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

 

1.1.1 Residus especials: 

 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

1.1.2 Classificació de residus: 

 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 

formigó, morters, ceràmica, etc; els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc; els 

metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 

etc. 

 

1.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
1.2.1 Càrrega i transport de terres i residus de la construcció: 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

1.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
1.3.1 Classificació de residus: 

 
M3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
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1.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la “prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto”. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

2.  

 

F2R4U240, F241U103 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 

AUTORITZAT 

 

2.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de transport de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions 

de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper. 

- Transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió. 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

 

2.1.1 Transport de terres i residus: 

 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 

perjudicials del material. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

2.1.2 Residus especials: 

 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

2.1.3 A l'obra: 

 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

2.1.4 A centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 

recollida i transferència: 

 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 

centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

2.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

2.2.1 Residus de la construcció: 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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2.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
2.3.1 Transport de terres o residus inerts o no especials: 

 
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, indicat 

en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

 

La unitat d'obra  inclou les despeses d'abocament  i de manteniment de l'abocador. 

 

2.3.2 Residus de la construcció: 

 
Es consideren amidaments a secció real. 

 

2.3.3 Residus especials: 

 
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

2.3.4 Transport de residus especials: 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

2.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la “prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto”. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

3.  

 

F2R5VV03, F241VV05, F2RZVV00. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 

AUTORITZAT I ALTRES UNITATS 
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3.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de transport de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions 

de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord 

amb el tipus de residu. 

- Neteja de canaletes de formigó. 

 

3.1.1. Disposició de residus: 

 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

3.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

 
3.2.1 Residus de la construcció: 

 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
3.3.1 Disposició de runa o residus inerts: 

 
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida 

dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

3.3.2 Disposició de residus no especials o especials: 

 
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida 

dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

3.3.3 Disposició de residus: 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
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3.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la “prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto”. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

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 RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCADORS

Capítulo 01  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítulo 01  MOLL DE PESCADORS

1 F2R3U110 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS INERTS NO CONTAMINATS DE CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T,
A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 G2RA7M00 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1.150,000

3 F2R3U010 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 F2R3U020 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR DE 4 M3, A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCADORS
Capítulo 02  MESURES MEDIAMBIENTALS

1 MEB0001 ML SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE BARRERES ABSORVENTS AMB FALDÓ PER A L'AÏLLAMENT
PERIMETRAL DE POSSIBLES ABOCAMENTS.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 MEB0002 UD SISTEMA MEDIAMBIENTAL DE RECOLLIDA D'HIDROCARBURS: SKIMMER, CENTRAL HIDRÀULICA I
BOMBA D'ESGOTAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 MEB1001 PA GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS (HIDROCARBURS) MITJANÇANT SUCCIÓ DES DE LA CUBA.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 MEB1003 PA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS AL FONS MARÍ PER MOTIUS ACCIDENTALS FORA D'ÀMBIT D'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2R3U010P-1 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

94,27 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F2R3U020P-2 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR DE 4 M3, A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

52,59 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2R3U110P-3 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS INERTS NO CONTAMINATS DE CONSTRUCCIÓ
AMB CAMIO DE 12 T, A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G2RA7M00P-4 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

37,10 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

MEB0001P-5 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERES ABSORVENTS AMB FALDÓ PER
A L'AÏLLAMENT PERIMETRAL DE POSSIBLES ABOCAMENTS.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

MEB0002P-6 UD SISTEMA MEDIAMBIENTAL DE RECOLLIDA D'HIDROCARBURS: SKIMMER, CENTRAL
HIDRÀULICA I BOMBA D'ESGOTAMENT.

10.500,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

MEB1001P-7 PA GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS (HIDROCARBURS) MITJANÇANT SUCCIÓ DES DE LA
CUBA.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

MEB1003P-8 PA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS AL FONS MARÍ PER MOTIUS ACCIDENTALS FORA
D'ÀMBIT D'OBRA.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

                                                        Barcelona, abril de 2014

                                                            L´autor del projecte

                                                              Alberto Costa Sanz

                                         Graduat en Enginyeria de la Construcció

T3
Firma
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F2R3U010 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

94,27 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

29,58750 €

Altres conceptes 64,68250 €

P-2 F2R3U020 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR DE 4 M3, A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

52,59 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

29,58750 €

Altres conceptes 23,00250 €

P-3 F2R3U110 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS INERTS NO CONTAMINATS DE CONSTRUCCIÓ
AMB CAMIO DE 12 T, A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

27,11 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-4 G2RA7M00 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002), INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ

37,10 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

Altres conceptes 13,43000 €

P-5 MEB0001 ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERES ABSORVENTS AMB FALDÓ PER
A L'AÏLLAMENT PERIMETRAL DE POSSIBLES ABOCAMENTS.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-6 MEB0002 UD SISTEMA MEDIAMBIENTAL DE RECOLLIDA D'HIDROCARBURS: SKIMMER, CENTRAL
HIDRÀULICA I BOMBA D'ESGOTAMENT.

10.500,00 €

Sense descomposició 10.500,00000 €

P-7 MEB1001 PA GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS (HIDROCARBURS) MITJANÇANT SUCCIÓ DES DE LA
CUBA.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-8 MEB1003 PA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS AL FONS MARÍ PER MOTIUS ACCIDENTALS FORA
D'ÀMBIT D'OBRA.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCADORS

Capítulo 01 Gestió de Residus

Capítulo 01 Moll de Pescadors

1 F2R3U110 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS INERTS NO CONTAMINATS
DE CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS COST I CANON
DE DEPOSICIÓ (P - 3)

27,11 100,000 2.711,00

2 G2RA7M00 M3 TRANSPORT DE RUNA O RESIDUS I DEPOSICIÓ CONTROLADA A
DIPÒSIT AUTORITZAT, DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA
ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503*
SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002), INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 4)

37,10 1.150,000 42.665,00

3 F2R3U010 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, A
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS
COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 1)

94,27 5,000 471,35

4 F2R3U020 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR DE 4 M3, A
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS INCLOS
COST I CANON DE DEPOSICIÓ (P - 2)

52,59 12,000 631,08

TOTAL Capítulo 01.01.01 46.478,43

Obra 01 Pressupost RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCADORS

Capítulo 02 Mesures Mediambientals

1 MEB0001 ML SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE BARRERES
ABSORVENTS AMB FALDÓ PER A L'AÏLLAMENT PERIMETRAL DE
POSSIBLES ABOCAMENTS. (P - 5)

30,00 500,000 15.000,00

2 MEB0002 UD SISTEMA MEDIAMBIENTAL DE RECOLLIDA D'HIDROCARBURS:
SKIMMER, CENTRAL HIDRÀULICA I BOMBA D'ESGOTAMENT. (P -
6)

10.500,00 2,000 21.000,00

3 MEB1001 PA GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS (HIDROCARBURS) MITJANÇANT
SUCCIÓ DES DE LA CUBA. (P - 7)

1.000,00 3,000 3.000,00

4 MEB1003 PA NETEJA DE RESIDUS SÒLIDS AL FONS MARÍ PER MOTIUS
ACCIDENTALS FORA D'ÀMBIT D'OBRA. (P - 8)

3.000,00 2,000 6.000,00

TOTAL Capítulo 01.02 45.000,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Gestió de Residus 46.478,43

Capítulo 01.02  Mesures Mediambientals 45.000,00

Obra 01 Pressupost RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCAD 91.478,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91.478,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL MOLL DE PESCAD 91.478,43

91.478,43

euros



 

ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 91.478,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 91.478,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

noranta-un mil quatre-cents setanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims

                                                        Barcelona, abril de 2014

                                                            L´autor del projecte

                                                              Alberto Costa Sanz

                                         Graduat en Enginyeria de la Construcció
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Per fer arribar el serveis a tots els punts del moll es crea una nova rasa en el moll existent, a on 

actualment s’hi pot trobar una conducció elèctrica de mitja/baixa tensió. Per tant, a banda de la 

nova rasa s’haurà d’acordar la desviació/retirada d’aquesta conducció amb la APB, de qui 

depenen tots els serveis dintre l’àrea portuària. 

 

No es considera servei afectat però s’haurà de tenir especial cura amb els tubs d’escomesa 

d’aigua de l’Aquàrium de Barcelona, que travessen en aquest punt del Port. Als plànols es 

mostra la situació d’aquests tubs subaquàtics. 

 

 

2. PLÀNOL DE SERVEIS EXISTENTS 

 
S’inclou a continuació i al Document número 2 (Plànols) del present projecte el corresponent 

plànol que representa el conjunt de serveis en l’àmbit de les obres. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El Projecte d'Ampliació i Adequació de Marina Port Vell impulsat pel projecte bàsic integral del 

2012 preveu un canvi en les plataformes d'ús que redistribueix el conjunt d'amarratges i 

tipologia de les embarcacions amb caràcter global en tot l'àmbit de la concessió. 

 

Des d'aquesta premissa, ha estat necessari establir una proposta de fondejos d'amarratge que 

permeti donar cabuda a la distribució d'embarcacions establerta en el projecte de remodelació 

amb suficient capacitat de tir segons cada cas en particular. Per tot això s'estableix la següent 

modalitat d'amarratge: 

 

- Trens de fondeig amb una sola alineació per a cada grup de morts de 40T, 20T, 10T i 

5T segons la seva posició i el grup d'embarcacions que han de suportar. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 
Com ja s'ha apuntat en el primer apartat d'aquesta memòria, l'objectiu del document és el de 

definir les noves sol·licituds de les embarcacions a Marina Port Vell, fruit de la redistribució 

integral d'amarratges i tipus de dimensions d'ús. 

 

Per a això es presenta una distribució de morts per a tots els amarratges. La seva disposició 

respecte a les embarcacions variarà en funció dels corredors de maniobra fixats per les 

dimensions de cada embarcació, de manera que es fixarà en planta l'abast de la seva 

distribució, seran els molls de la Barceloneta, de Pescadors i del Rellotge, parcialment el de 

Baix Muralla , així com el pantalà C i el moll d'Espanya. 

 

Es pretén racionalitzar la disposició d'elements d'amarratge fixant una única alineació de tren 

de fondeig per a cada grup d'amarratges, per fer front a les sol·licituds en superfície i es 

redueixi així significativament el nombre de morts i longitud de cadenes, augmentant el pes 

dels morts. D'aquesta manera es combinen morts de 40T, 20T, 10T, i 5T, units per cadenes de 

fons, de grau 2 de 45 mm de diàmetre, en tot el seu recorregut en una única alineació. 

 

Pel que fa a la seva disposició en planta dependrà dels corredors de servei i de la 

maniobrabilitat de les embarcacions. S'estableixen diversos grups amb distàncies específiques. 

 

El conjunt estructural estarà format pels següents elements: 
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- Trams de longitud variable de cadena negra GRAU 2 de 45 mm de diàmetre, amb els 

seus corresponents grillons d'alta resistència amb rosca i passador, d'unió entre morts 

de 40 T, de 20 T, 10T i 5T. Càrrega de trencament 1.048,60 KN. 

- Els blocs de fondeig: 

Blocs de formigó armat HA 35 de 40 T de 3,60 * 3,60 * 1,25 m3 

Blocs de formigó armat HA 35 de 20 T de 2,50 * 2,50 * 1,25 m3 

Blocs de formigó armat HA 35 de 10 T de 2,00 * 2,00 * 1,27 m3 

Blocs de formigó armat HA 35 de 5 T de 1,60 * 1,60 * 0,80 m3 

 

 

Figura 1. Distribució en planta dels diferents trens de fondeig de Moll de Pescadors. 

 

Tots els blocs seran de formigó tipus HA35/F/20/IIIc + Qb amb engraellat d'acer de diàmetre 20 

mm separats 20 cm, armats tant superior com inferiorment, 4 argolles de subjecció de 45mm de 

diàmetre en cada un dels blocs més 1 argolla d'ancoratge central (arganeo). 
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Figura 2. Detall de la planta (esquerra) i la secció tipus (dreta) dels morts de formigó de 40 Tn. 

 

 

3. ALTRES ASPECTES RELATIUS AL PROJECTE DE TRENS DE FONDEIG 

 
Per als càlculs dels trens de fondeig es parteix de la batimetria i clima marítim descrit en els 

documents: 

• Projecte d'execució de la rehabilitació dels molls del dipòsit i sota muralla. Setembre de 

2011. 

• Trens de fondeig per boies i vaixells d'esbarjo. Rafael Soler Gayá (01-12-2009). 

• Anàlisi d'esforços en la cadena i l'àncora dels vaixells de fondeig a la gira. ISSN: 0020-

1073, Revista Enginyeria Naval, autor Quereda Laviña, R. 

• Propostes per Superyacht marines. René Bouchet, Jean Baptiste Borea d'Olmo 

• Normes tècniques sobre obres i instal·lacions d'ajudes a la navegació, MOPT 1986 

(NTOIAN - 86), de Rafael Soler Gaya. 

• Recomanacions d'Obres Marítimes (ROM). Ports de l'Estat. 

 

 

4. CÀLCUL GENERAL DE TIR DELS TRENS DE FONDEIG 

 
Primer es descriu la metodologia de càlcul de forma genèrica i posteriorment es presenten els 

resultats obtinguts en el cas de: 

 

Morts de 40 Tn: Vaixell de càlcul de 80 m d’eslora i 16,5 m de màniga amarrat de popa. Es 

considera una alçada d’obra morta de 3 metres incrementada un 20% per la superestructura de 

la nau. 

 

Finalment es presentaran càlculs justificatius de la cadena de fons projectada per a que el grup 
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de blocs submergits treballi de forma conjunta. 

 

 
4.1 HIPÒTESI 

 
Es realitza el dimensionament en base a les següents hipòtesis: 

a) Vent de projecte de 30 m/s (període de retorn 50 anys per a la zona del port de 

Barcelona): 

p= v2/16 (v en m/s = 30.00 m/s) 

per tant, p= 56.25 kg/m2 

No es considera cap coeficient eòlic amb la qual cosa, donada la forma aerodinàmica 

de les embarcacions, s’està del costat de la seguretat. 

b) Les amarres al mort tensades (menyspreant la curvatura de la catenària) tenen la 

inclinació que resulta, per una part, de la col·locació d’una fila de morts, que se situen a 

30 m de la popa de l’embarcació de càlcul suposant que l’embarcació s’amarra per 

popa a norais de la línia de moll segons l’esquema estructural de pòrtics separats entre 

sí 11 m. D’altra banda, la profunditat en aquesta zona son uns 8 m. 

c) Com vaixells de projecte s’utilitzen els descrits el l’apartat anterior segons el tipus de 

norai. 

d) Com ample de la zona ocupada es considera la màniga incrementada 1,5 m. 

e) La alçada del vaixell sotmès a vent, a efectes de càlcul, serà la alçada d’obra morta 

incrementada en un 20 % degut a la superestructura de la nau. 

A partir d’aquestes hipòtesis realitzem el dimensionament dels morts determinant el tir que 

l’embarcació exerceix sobre ells. 
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4.2 DETERMINACIÓ DE LA EMPENTA ORIGINADA PEL VENT 

 
A partir de les hipòtesis i tenint en compte que per unitat d’ample és: 

E= p · h 

tg α = (h + c-0,50) / (L-e-0,50 m) 

V= E · tg α 

(La projecció en planta dels amarres per proa s’obté al restar de L l’eslora i els 1,50 m de 

distància de l’embarcació a la palanca i sumar-li el 1,00 m de la codera). 

L’esforç sobre les amarres serà de: F = (E2 + V2) ½ = E /cos α 

 

 
4.3 DETERMINACIÓ DE LA EMPENTA LATERAL 

 
Embarcació de e · b m (e=eslora i b=màniga), sent l’empenta lateral de: 

S= e · h · 1,20 

F = p · S 

D’aquesta manera els resultats obtinguts per a cada tipus d’embarcació són: 

Embarcació Mort H (m) S (m2) F (Tn) 

80 m 40 Tn 3 288 16.2 

 

Considerem, del costat de la seguretat, que dit esforç es transmet principalment als morts de 

proa i norais de popa. 

 

Formularem les següents hipòtesis: 

- Els punts de subjecció en els morts estan alineats 

- El punt de subjecció en les embarcacions està a c = 1,5 m del moll 

- L’embarcació es desplaça lleugerament transversalment, de manera que en relació a la 

alineació del norai i el mort el punt de subjecció estigui a 1,00 m. 

- Suposarem que l’esforç s’aplica en la meitat de l’eslora. 
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Amb dites hipòtesis l’esquema és: 

 

 
Prenent moments respecte al norai: 

E · (e + 1,5) = ETM · (e + 1,5 + 30) 

Els components H normals a la palanca s’obtenen projectant sobre les amarres, observant-se 

que no existeix equilibri. 

(ETP / HP) = (1,00 / 1.50) 

(ETM / HM) = (1,00 / 31,00) 

però en aquestes condicions obtenim: 

HP ≠ HM 

quan deurien ser iguals. Això vol dir que es produeix un gir de la embarcació buscant l’equilibri. 

Les components ET no varien. Determinarem la component horitzontal en funció del 

desplaçament ∆ de proa. 
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e-1

F
ETP ETM

H

 

Prenent moments respecte al norai 

ETM · (b+e+c) = F· ((e/2) +c) 

ETM = F· ((e/2) + c)  / (b+e+c) (I) 

Per la condició de tractar-se de cables 

(ETP / H) = (l/c) 

(ETM / H) = (l+∆) / (b+1) 

Sumant i tenint en compte que ETP + ETM = F 

(F/H) = (l/c) + (l+∆) / (b+1) 

De l’equilibri de la embarcació: 

(ETM · (e-1)) + (H · ∆) 

és a dir: 

ETM = (F/2) – (H · ∆) / (e-1)) 

Per al nostre cas: 

b= 30 m 

l= 1 m 

c= 1,50 m 
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obtenint-se a partir de les equacions els següents resultats: 

Embarcació ETP (Tn) ETM (Tn) H (Tn) Δ (m) 

80 m 10.17 6.03 15.25 11.4 

 

 
4.4 CÀLCUL DEL PES DEL BLOC I CALIBRE DE LA CADENA DE FONS 

 
Per al càlcul del tir sobre el bloc de fondeig s’analitzen la situació més desfavorable, és a dir, la 

de catenària completament estirada. La resultant dels esforços que transmet el vaixell al mort a 

través de la catenària es calcula com: 

R = ����
� +	�� 

Es calcula el tir vertical i el tir horitzontal a mort com: 

Vm = R · tg α 

Hm = R  

Sent en tots els casos de càlcul descrits anteriorment l’angle α de la catenària amb la 

horitzontal de 17,5º. Els resultats obtinguts per cada una de les 3 embarcacions es presenten a 

continuació: 

 

Embarcació R (Tn) Vm (Tn) Hm (Tn) 

80 m 16.4 5.17 16.4 

 

 

Per al càlcul del pes de bloc de fondeig és necessari tenir en compte com treballa de forma 

conjunta el tren de fondeig complert. Per modelar aquesta situació es calcula com treballa un 

sistema de 3 morts units entre sí mitjançant cadenes amb grillons (grilletes). 

 

Aquesta simplificació de la realitat queda del costat de la seguretat ja que no només considera 

que el vaixell de càlcul rep tot el vent de través (no té cap vaixell amarrat al costat) sinó que a 

més a més considera que només els 2 morts adjacents ajuden al mort del qual s’estira, quan 

realment aquests 2 morts estan alhora lligats a morts propers de 40 Tn conformant un tren de 

fondeig lineal que treballa de forma conjunta i agregada. 
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La figura mostra la hipòtesi de càlcul en la que es considera que el tir Hm provoca un 

desplaçament de 1,5 m al mort (1,5 m = distància de la popa de la nau a la plataforma del moll). 

Es considera sense pèrdua de generalitat que els morts a l’esquerra i a dreta del central estan 

lliures (no tira d’ells cap altre vaixell), mentre que el central rep del vaixell tant el tir horitzontal 

Hm con el vertical Vm. Es menysprea l’angle oblic de Hm amb la vertical en planta 

(d’aproximadament 2º) quedant així encara més del costat de la seguretat. 

 

De l’equilibri de forces en la direcció del tir Hm obtenim el pes submergit P necessari per a que 

el sistema estigui en equilibri i, per tant, els morts es desplacin. Assumint un coeficient de 

fregament 0,7 entre els morts i el fons d’arena/llimós (tenint en compte l’efecte ventosa mort-llit) 

tenim: 

 

 

�	 −
3 · 
�

−	�� − �	� · 0.7 = 0 

 

On resulta per a cada vaixell de càlcul: 

 

Embarcació P mínim calc. Mort Projectat 
P submergit mort 

projectat 

Coeficient de 

Seguretat 

80 m 21.45 Tn 40 Tn 23.33 1.1 

 

 

Es considera que els coeficients obtinguts són suficients donat que s’està molt del costat de la 

seguretat, degut a les següents consideracions en que hem basat el càlcul: 

 

- El vaixell de càlcul està sol i rep tot el vent de través. 

- No s’ha tingut en compte el pes de la cadena de fons ni el pes de l’amarratge de vaixell 

a mort. 

- Tan sols s’ha tingut en compte la contribució dels morts adjacents al mort sol•licitat, 



 

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

 

Annex 11: Trens d’amarratge a fondeig  11 

quan realment tot el tren de fondeig treballa de forma agregada. 

- Es menysprea l’angle de Hm amb la vertical, cosa que disminuiria el tir en la direcció 

perpendicular a moll. 

- S’ha considerat la catenària completament estirada, situació extrema que mai es dóna 

en la realitat, on la catenària té una curvatura que disminueix el tir vertical a mort. 

Dels càlculs anteriors es desprèn que la tensió màxima que actua sobre la cadena de fons T, 

sota les hipòtesis de càlcul, és: 

T = 0.7 · P = 16,33 Tn 

La cadena de 45 mm de grau 2 té una càrrega de ruptura de 104,9 Tn, amb la qual cosa 

resisteix la sol·licitud descrita amb un coeficient de seguretat de 6,4. 



 

ANNEX 12 

NORAIS 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
En el present annex es presenta la justificació de càlcul dels diferents elements definits en el 

present Projecte, resumits en els següents punts: 

- Càlcul de la reacció descomposta sobre el norai per embarcacions de fins a 80 m 

d’eslora 

- Comprovació de tir i certificat d’Equiport per al norai amb capacitat de 50 T 

 

Amb tota aquesta documentació no només es pretén justificar la definició de norais sinó donar 

indicacions clares de la operativitat necessària un cop es posi en servei tota la instal·lació. 

 

Es pren la decisió, d’acord amb MPV, que tots els norai siguin del mateix tipus, capaços de 

suportar tirs de 50 Tn. Tot i el sobredimensionament per algunes de les places amb vaixells de 

menor eslora, aquesta elecció ens deixa del costat de la seguretat, no només pel que fa als 

càlculs, sinó per la sensació visual que genera als tripulants de les embarcacions. A més a 

més, estèticament garanteix una certa homogeneïtat. 

 

 
2. CÀLCULS DE TIR 

 
2.1 CALCUL DE TIR PER A EMBARCACIONS DE 80 M PERPENDICULAR A MOLL 

 
En les places del moll de Pescadors més properes al costat sud del edifici d’oficines de MPV es 

proposa amarrar embarcacions d’eslora màxima 80 m perpendiculars al moll, amarrades per 

popa a un mínim de dos norais i fondejada per proa a un tren de fondeig format per morts de 

formigó en línia. 

- Hipòtesis: 

Es realitza el dimensionament en base a les següents hipòtesis: 

a) Vent de 140 km/h, que dona lloc a una empenta unitària de: 

p = v2/ 16 (v en m/s = 38,89 m/s) � p= 94,52 kg/m2 

No es considera cap coeficient eòlic amb la qual cosa, donada la forma 

aerodinàmica dels vaixells, estem al costat de la seguretat. 

b) Les amarres al mort tensades (menyspreant la curvatura de la catenària) tenen la 
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inclinació que resulta, d’una banda, de la col·locació d’una filera de morts que es 

situa a 113 m de la cara frontal del moll i suposant que l’embarcació s’amarra per 

por popa a norais de la línia de moll segons l’esquema estructural de pòrtics 

separats entre sí 11 m, mentre que els amarraments s’allarguen per proa a una 

distància de 30 m del extremo de aquella. D’altra banda, la profunditat en aquesta 

zona és d’uns 8 m. 

c) Dimensions del vaixell: 80 m d’eslora i 16,5 m de màniga. 

d) Ample de la zona ocupada: 18 m. 

e) Alçada del vaixell sotmesa a vent, a efectes de càlcul: h=3, incrementada un 20% 

(superestructura) h = 3,6 m. 

A partir d’aquestes hipòtesis realitzem el dimensionament dels norais determinant el tir 

que l’embarcació exerceix sobre aquets. 

 

- Determinació de la empenta originada pel vent 

A partir de les hipòtesis i tenint en compte que per unitat d’ample és: 

E= p · h 

tg α = (h + c - 0,50) / (L - e - 0,50 m) 

V = E · tg α 

(La projecció en planta de l’amarrament per proa s’obté al restar de L l’eslora i els 3,00 m de 

distància de la embarcació a la palanca, i sumant-li el 1,00 m de la codera). 

L’esforç sobre els amarraments serà de 

F = (E2 + V2) ½ = E / cos α 

 

- Determinació de la empenta lateral 

Embarcació de 80,00 x 16,50 sent l’empenta lateral de: 

S = 80,00 · h · 1,20 = 80 · 3,00 ·1,2 = 288 m2 

F = 288 m2 · 0,09452 t/m2 = 27,22 T = E 

Considerem, del costat de la seguretat, que dit esforç es transmet principalment als morts 

de proa i norais de popa. 
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Formularem les següents hipòtesis: 

- Els punts de subjecció en els morts estan alineats. 

- El punt de subjecció en les embarcacions està a 3 m del moll. 

- La embarcació es desplaça lleugerament, transversalment de manera que amb relació 

a la alineació del norai i el mort, el punt de subjecció estigui a 1 m. 

- Suposarem que l’esforç s’aplica a la meitat de l’eslora. 

Amb dites hipòtesis l’esquema és: 

 

Prenent moments respecte al norai: 

E · 43,0 = ETM · 113,0 

a on ETM = 10,36 T 

i ETP = 27,22 – 10,36 = 16,86 T 

Les components H normals a la palanca s’obtenen projectant sobre les amarres, 

observant-se que no existeix equilibri 

(ETP / HP) = (1,00 / 1,50) 

HP = ETP · 1,50 = 25,29 T 

(ETM / HM) = (1,00 / 31,00) 

HM = ETM · 31,00 = 321,16 T 

HP ≠ HM 

quan haurien de ser iguals. Això vol dir que es produeix un gir de la embarcació 

buscant l’equilibri. Les components ET no varien. Determinarem la component 

horitzontal en funció del desplaçament ∆ de proa. 
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e-1
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Prenent moments respecte al norai: 

ETM · (b+e+c) = F· ((e/2) +c) 

ETM = F· ((e/2) + c)  / (b+e+c) (I) 

Per la condició de tractar-se de cables 

(ETP / H) = (l/c) 

(ETM / H) = (l+∆) / (b+1) 

Sumant i tenint en compte que ETP + ETM = F 

(F/H) = (l/c) + (l+∆) / (b+1) 

 

De l’equilibri de la embarcació: 

(ETM · (e-1)) + (H · ∆) 

és a dir: 

ETM = (F/2) – (H · ∆) / (e-1)) 

Per al nostre cas: 

b= 30 m 

l= 1 m 

c= 1,50 m 

e= 80 m 

sent F = 27,22 T 
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obtenint a partir de (I) 

ETM = 27,22 · (40 + 1,50) / (30 + 80 + 1,50) 

ETM = 10,13 T 

ETP = 17,09 T 

De la condició de cable en l’amarrament a norai 

H = ETP · c / l = 17,09 · 1,50 = 25,64 T 

I d’idèntica condició en el mort, es dedueix: 

(ETM / H) = (l+∆) / (b+1) = 10,13 / 25,64 = (1,00+∆) / 31 

De on: 

∆ = 11,25 m 

Per tant, les components de l’esforç sobre el norai són: 

ETP = 17,09 T 

H =   25,64 T 

i a partir d’elles: 

R = 47,2 T 

Dita resultant pot ser transmesa per popa a un mínim de dos norais i per proa a un 

mínim de dos morts de 40 Tn. En cada norai poden amarrar dos vaixells, amb la qual 

cosa el tir conjunt d’ambdós vaixells sobre el mateix norai és: 

R = 47,2 T 

 

Els norais seran tipus MB200 fabricats per Equiport S.L. i certificats per l’enginyer de Camins 

Canals i Ports D. Javier Ripoll Garcia-Mantilla, col·legiat Nº 7.303. 

Segons consta en el certificat i càlculs adjunts, el norai tipus MB200 proposat admet una 

càrrega de tir de 50 Tn, amb un coeficient de seguretat enfront a inici de plastificació de 1,93 

per a inclinació de 45º (CSP = 1,86 per 0º) i un coeficient de seguretat enfront a inici de 

trencament de 3,00 per a inclinació de 45º (CSR = 2,89 per 0º). 
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3. COMPROVACIONS I CERTIFICATS D’EQUIPORT 

 
Al final del present annex s’adjunten els informes de comprovació i els certificats entregats per 

l’empresa fabricant el gener de 2014. 



 

COMPROVACIÓ NORAI PER TIRS DE 50 TN 



 

COMPROBACIÓN DEL DISEÑO DEL BOLARDO TIPO 

MB200 FABRICADO POR EQUIPORT S.L.  

 

 

 

 

 

 

Fecha 20-02-2014 

Edición 1 
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1 – Introducción 

En este estudio se comprobará la capacidad resistente del bolardo tipo MB200 fabricado por 

Equiport S.L. y se certificarán los resultados obtenidos. 

La geometría del bolardo se describe en las figuras 1 y  2. 

 

Figura 1: Vistas superior e inferior del bolardo MB200 

 

Figura 2: Vistas lateral y posterior del bolardo MB200 
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El bolardo se fabricará en fundición gris GJS-450-10 según EN 1563:1997 que tiene las siguientes 

características: 

Característica Valor 

Resistencia a la tracción Rm (N/mm2) ≥ 450 

Límite elástico a tracción Rp0.2 (N/mm2) ≥ 310 

Alargamiento mínimo a tracción (%) ≥ 10 

Resistencia al cizallamiento (N/mm2) ≥ 405 

Intervalo de durezas (HB) 160 - 210 

Resistencia a la compresión (N/mm2) ≥ 700 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 169 

Densidad (g/cm3) 7,1 

Tabla 1: Características de la fundición nodular GJS-450-10 

 

El bolardo MB200 está diseñado para soportar cargas de amarre de barcos de hasta 50 T. Las cargas 

podrán aplicarse con una inclinación sobre la horizontal variable entre 0º y 45º. La figura 2 muestra 

las cargas aplicadas con la inclinación máxima de 45º.  

 

Figura 3: Esquema de carga del bolardo MB200 con fuerzas aplicadas a 45º 
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2 – Comprobación del sistema de pernos para anclaje del bolardo 

El bolardo MB200 se anclará mediante siete pernos M36 fabricados en acero inoxidable A2 a una 

placa metálica de 50mm de espesor. Dicha placa estará a su vez anclada al hormigón mediante un 

sistema de pernos químicos tipo Hilti cuyo diseño y comprobación no son objeto de este estudio. 

En este estudio se contempla únicamente la adecuación de los pernos M36 para transmitir las 

cargas recibidas por el bolardo a la placa base de anclaje del bolardo. 

 

Figura 4: Determinación de las fuerzas actuantes sobre los pernos (Carga a 45º) 

Los siete pernos de fijación se fabrican en acero inoxidable austenítico A2-70 para resistir la 

corrosión en ambiente marino. Tienen una rosca métrica ISO de diámetro nominal 36mm. Sus 

principales características técnicas son las siguientes: 

 Sección resistente (mm2) 759 

Resistencia a la tracción (N/mm2) ≥ 700 

Limite elástico a la tracción (N/mm2) ≥ 450 

Las cargas actuantes sobre los pernos se calculan a partir de las cargas actuantes sobre el bolardo. 

Vemos que los pernos mas sobrecargados, cuando sobre el bolardo actúa la carga máxima de 50T 

actuando a 45º, reciben una tracción de 15,77 T y un cortante de 5,05 T. Dichas cargas producen los 

esfuerzos de tracción y de corte siguientes: 

Carga de tracción (N/mm2) 203,61 

Carga cortante (N/mm2) 65,20 

De los valores anteriores se deduce una tensión de comparación de Von Mises: σco= 232,83 N/mm2 

Por lo tanto el coeficiente de seguridad, a la carga máxima de trabajo, respecto al inicio de la 

plastificación resulta ser  CSP = 450 / 232,83 = 1,93. Dicho coeficiente es adecuado para la 

utilización de los pernos prevista. 

50 T 35,36 T

35,36 T

29
4

20,93

CARGA TOTAL ACTUANTE
SOBRE EL BOLARDO

CARGA ACTUANTE
SOBRE CADA PERNO

DEL NIVEL CORRESPONDIENTE

5,05 T

175

11,18 T

15,77 T

5,05 T

5,05 T 5,05 T
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En el caso de carga actuando a 0º las reacciones en los pernos se indican en la figura 5 

 

Figura 5: Determinación de las fuerzas actuantes sobre los pernos (Carga a 0º) 

Las cargas actuantes sobre los pernos se calculan a partir de las cargas actuantes sobre el bolardo. 

Vemos que los pernos mas sobrecargados, cuando sobre el bolardo actúa la carga máxima de 50 T 

actuando a 0º, reciben una tracción de 14 T y un cortante de 7,15 T. Dichas cargas producen los 

esfuerzos de tracción y de corte siguientes: 

Carga de tracción (N/mm2) 180,76 

Carga cortante (N/mm2) 92,31 

De los valores anteriores se deduce una tensión de comparación de Von Mises: σco= 241,32 N/mm2 

Por lo tanto el coeficiente de seguridad, a la carga máxima de trabajo, respecto al inicio de la 

plastificación resulta ser     CSP = 450 / 241,32 = 1,86. Dicho coeficiente es adecuado para la 

utilización de los pernos prevista. 

En los cálculos anteriores se ha hecho la hipótesis significativa que el nivel de pernos con tres 

unidades está alineado. El error introducido tiene muy poca influencia en los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 T

29
4

20,93

CARGA TOTAL ACTUANTE
SOBRE EL BOLARDO

CARGA ACTUANTE
SOBRE PERNOS

7,15 T

175

21 T 14 T

7,15 T 7,15 T
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3 – Comprobación resistente del cuerpo del bolardo con fuerzas 

actuando a 45º 

Comprobaremos las ocho secciones características que se indican en la figura 6 

 

Figura 6: Secciones de comprobación (Carga a 45º) 

 

En cada sección determinaremos la tensión axial y la tensión cortante que se originan para la carga 

máxima de trabajo de 50 T inclinada 45º y en función de los valores obtenidos determinaremos la 

tensión de comparación de Von Mises que compararemos con la tensión admisible del material. 

Para determinar las tensiones axiales y cortantes utilizaremos las siguientes fórmulas: 

z

z

I

yM

A

N +=maxσ  

A

T
màx 3

4=τ  

 

 

 

 

 

 

F N

T

Sección 1
Sección 2

Sección 3

Sección 5
Sección 6

Sección 7
Sección 8
Sección 9

Sección 4
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  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 1 2 3 

Tipo sección  2  círculos 
Φ75mm 

2 elipses 
Φ145,9xΦ90,9 

2 elipses 
Φ145,9xΦ90,9 

Sección simplificada  - 2 círculos 
Φ115,2 

2 círculos 
Φ115,2 

Área (A) mm2 8835,73 20.846,10 20.846,10 

M. Inercia (I) mm4 1.553.155,55 17.290.589,91 17.290.589,91 

Yg mm 0 57,6 57,6 

Fuerza (N) N 0 346.528,00 346.528,00 

Excentricidad de N (en) mm 0 69,83 68,6 

Momento debido a N (Mn) N·mm 0 24.198.050,24 23.771.820,80 

Fuerza (T) N 346.528,00 346.528,00 346.528,00 

Excentricidad de T (et) mm 0 0 35,86 

Momento debido a T (Mt) N·mm 0 0 12.426.494,08 

Momento total Mn + Mt N·mm 0 24.198.050,24 36.198.314,88 

Tensión axial (σ) N/mm2 0 97,23 137,20 

Tensión cortante (τ) N/mm2 39,22 16,62 16,62 

Tensión comparación(σco) N/mm2 67,93 101,40 140,18 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  4,56 3,05 2,21 

Para simplificar los cálculos se han sustituido las secciones de forma elíptica por círculos con el 

mismo centro e igual sección transversal. Ésta simplificación introduce un pequeño error pero que 

parece asumible considerando los coeficientes de seguridad que se obtienen. 

  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 4 5 6 

Tipo sección  1 círculo 
Φ168mm 

1 círculo 
Φ222,36mm 

1 círculo 
Φ344mm 

Sección simplificada  - - - 

Área (A) mm2 22.167,07 38.833,20 92.940,88 

M. Inercia (I) mm4 39.102.725,17 120.004.231,5 687.390.726,7 

Yg mm 84 111,18 177 

Fuerza (N) N 346.528,00 346.528,00 346.528,00 

Excentricidad de N (en) mm 55,16 55,16 55,16 

Momento debido a N (Mn) N·mm 19.114.484,48 19.114.484,48 19.114.484,48 

Fuerza (T) N 346.528,00 346.528,00 346.528,00 

Excentricidad de T (et) mm 85,86 200,75 248,86 

Momento debido a T (Mt) N·mm 29.752.894,08 69.565.496,00 86.236.958,08 

Momento total Mn + Mt N·mm 48.867.378,56 88.679.980,48 105.351.442,50 

Tensión axial (σ) N/mm2 120,61 91,08 30,85 

Tensión cortante (τ) N/mm2 15,63 8,92 3,72 

Tensión comparación(σco) N/mm2 123,61 92,38 31,51 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  2,50 3,35 9,83 
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Calcularemos las secciones 7, 8 y 9 considerando las fuerzas máximas de anclaje existentes en los 

pernos (N=10,39T y T=5,3T) 

  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 7 8 9 

Tipo sección  1 rectángulo 
93,11 x 560 

1 rectángulo  
45 x 560 

1 rectángulo   
45 x 560 con 3 
agujeros Φ40 

Sección simplificada  - - - 

Área (A) mm2 52.141,60 25.200,00 19.800,00 

M. Inercia (I) mm4 37.670.012,20 4.252.500,00 3.341.250,00 

Yg mm 46,56 22,5 22,5 

Fuerza (N) N 148.470,00 148.470,00 148.470,00 

Excentricidad de N (en) mm 24,06 0 0 

Momento debido a N (Mn) N·mm 3.572.188,20 0 0 

Fuerza (T) N 463.638,00 463.638,00 231.819,00 

Excentricidad de T (et) mm 116,82 56 0 

Momento debido a T (Mt) N·mm 54.162.191,16 25.963.728,00 0 

Momento total Mn + Mt N·mm 57.734.379,36 25.963.728,00 0 

Tensión axial (σ) N/mm2 74,21 143,26 7,50 

Tensión cortante (τ) N/mm2 8,89 18,40 11,70 

Tensión comparación(σco) N/mm2 75,79 146,76 21,61 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  4,09 2,11 14,34 

 
Para comprobar de forma rápida si pueden producirse fenómenos de punzonamiento en la cabeza 
del perno consideramos el cortante que se genera en la superficie media del cono de 
punzonamiento:  
 
 

 

 

 

 

 

 

Mayor fuerza de tracción actuante sobre un perno a tracción = 15,77 T = 154.546,00 N 

Superficie media resistente a punzonamiento = 153,5 · π · 45 = 21.700,55 mm2 

Tensión cortante en superficie de punzonamiento = τ = 154.546,00 / 21.700,55 = 7,12 N/mm2  

Tensión cortante admisible = τadm = 310 / √3 = 178,97 

Como τ = 7,12 << τadm = 178,97 no se producirán problemas por punzonamiento 

CSP = 178,97/ 7,12= 25,13 

36.00

45
.0

0

153,5

45°

63.50

56
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4 – Comprobación resistente del cuerpo del bolardo con fuerzas 

actuando a 0º 

Comprobaremos las ocho secciones características que se indican en la figura 7  

 

Figura 7: Secciones de comprobación (carga a 0º) 

 

  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 1 2 3 

Tipo sección  2  círculos 
Φ75mm 

2 elipses 
Φ145,9xΦ90,9 

2 elipses 
Φ145,9xΦ90,9 

Sección simplificada  - 2 círculos 
Φ115,2 

2 círculos 
Φ115,2 

Área (A) mm2 8835,73 20.846,10 20.846,10 

M. Inercia (I) mm4 1.553.155,55 17.290.589,91 17.290.589,91 

Yg mm 0 57,6 57,6 

Fuerza (N) N 0 0 0 

Excentricidad de N (en) mm 0 0 0 

Momento debido a N (Mn) N·mm 0 0 0 

Fuerza (T) N 0 490.000,00 490.000,00 

Excentricidad de T (et) mm 0 0 35,86 

Momento debido a T (Mt) N·mm 0 0 17.571.400,00 

Momento total Mn + Mt N·mm 0 0 17.571.400,00 

Tensión axial (σ) N/mm2 0 0 58,54 

Tensión cortante (τ) N/mm2 0 23,5 23,50 

Tensión comparación(σco) N/mm2 0 40,7 71,30 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  - 7,61 4,34 

 

 

F
Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 5
Sección 6

Sección 7
Sección 8
Sección 9

Sección 4
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  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 4 5 6 

Tipo sección  1 círculo 
Φ168mm 

1 círculo 
Φ222,36mm 

1 círculo 
Φ344mm 

Sección simplificada  - - - 

Área (A) mm2 22.167,07 38.833,20 92.940,88 

M. Inercia (I) mm4 39.102.725,17 120.004.231,5 687.390.726,7 

Yg mm 84 111,18 177 

Fuerza (N) N 0 0 0 

Excentricidad de N (en) mm 0 0 0 

Momento debido a N (Mn) N·mm 0 0 0 

Fuerza (T) N 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

Excentricidad de T (et) mm 85,86 200,75 248,86 

Momento debido a T (Mt) N·mm 42.071.400,00 98.367.500,00 121.941.400,00 

Momento total Mn + Mt N·mm 42.071.400,00 98.367.500,00 121.941.400,00 

Tensión axial (σ) N/mm2 90,38 91,13 31,40 

Tensión cortante (τ) N/mm2 22,10 12,62 5,27 

Tensión comparación(σco) N/mm2 98,15 93,71 32,70 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  3,15 3,30 9,48 

 

Calcularemos las secciones 7, 8 y 9 considerando las fuerzas máximas de anclaje existentes en los 

pernos (N=14 T y T=7,15 T) 

  Secciones de comprobación 

Parámetro Ud 7 8 6 

Tipo sección  1 rectángulo 
93,11 x 560 

1 rectángulo  
45 x 560 

1 rectángulo   
45 x 560 con 3 
agujeros Φ40 

Sección simplificada  - - - 

Área (A) mm2 52.141,60 25.200,00 19.800,00 

M. Inercia (I) mm4 37.670.012,20 4.252.500,00 3.341.250,00 

Yg mm 46,56 22,5 22,5 

Fuerza (N) N 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

Excentricidad de N (en) mm 24,06 0 0 

Momento debido a N (Mn) N·mm 11.789.400,00 0 0 

Fuerza (T) N 411.600,00 411.600,00 205.800,00 

Excentricidad de T (et) mm 116,82 56 0 

Momento debido a T (Mt) N·mm 48.083.112,00 23.049.600,00 0 

Momento total Mn + Mt N·mm 59.872512,00 23.049.600,00 0 

Tensión axial (σ) N/mm2 83,40 141,40 24,75 

Tensión cortante (τ) N/mm2 7,89 16,33 10,39 

Tensión comparación(σco) N/mm2 84,51 144,20 30,60 

Límite elástico a tracción N/mm2 310 310 310 

C.S sobre límite elástico  3,66 2,14 10,13 
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Comprobaremos también en este caso el posible punzonamiento en la cabeza del perno: 

 

Fuerza aplicada = 14T = 137.200,00 N 

Superficie media resistente a punzonamiento = 153,5 · π · 45 = 21.700,55 mm2 

Tensión cortante en superficie de punzonamiento = τ = 137.200,00 / 21.700,55 = 6,32 N/mm2  

Tensión cortante admisible = τadm =310 / √3 = 178,97 

Como τ = 6,32 << τadm = 178,97 no se producirán problemas por punzonamiento 

CSP = 178,97 / 6,32= 28,31 

 

5 – Determinación del coeficiente de seguridad global 

Coeficiente de seguridad frente al inicio de la plastificación = CSP 

CSP = Tensión máxima de trabajo / Tensión en limite elástico 

Siendo las tensiones características consideradas las siguientes 

Material Tensión de rotura (N/mm2) Tensión limite elástico (N/mm2) 

GJS-450-10   (Bolardo) 450 310 

A2-70            (Pernos) 700 450 
 

 CSP (Coef. Seg. frente inicio plastif.) 

Elemento Caso de 50T a 45º Caso de 50T a 0º 

Sistema de anclaje Pernos 1,93 1,86 

 
 

Bolardo 

Sección 1 4,56 - 

Sección 2 3,05 7,61 

Sección 3 2,21 4,34 

Sección 4 2,50 3,15 

Sección 5 3,35 3,30 

Sección 6 9,83 9,48 

Sección 7 4,09 3,66 

Sección 8 2,11 2,14 

Sección 9 14,34 10,13 

Punzonamiento 25,13 28,31 

 

 

Consideraremos como coeficiente de seguridad global del bolardo al menor de los coeficientes de 

seguridad que se obtienen en las distintas secciones comprobadas, tanto del  bolardo como de su 

sistema de anclaje. Por lo tanto, el coeficiente de seguridad global del bolardo frente al inicio de la 

plastificación resulta 1,86, siendo los pernos los elementos donde se produciría dicho inicio de 

plastificación. 

 

 

 



 

Página 12 de 13 
 

 

 

Si se considerase el coeficiente de seguridad frente al inicio de la rotura en vez de frente al inicio de 

la plastificación obtendríamos los siguientes resultados: 

 CSR (Coef. Seg. frente inicio rotura) 

Elemento Caso de 50T a 45º Caso de 50T a 0º 

Sistema de anclaje Pernos 3,00 2,89 

 
 

Bolardo 

Sección 1 6,62 - 

Sección 2 4,43 11,05 

Sección 3 3,21 6,30 

Sección 4 3,63 4,57 

Sección 5 4,86 4,79 

Sección 6 14,27 13,76 

Sección 7 5,94 5,31 

Sección 8 3,06 3,11 

Sección 9 20,82 14,70 

Punzonamiento 36,48 41,10 

Por lo tanto, el coeficiente de seguridad global del bolardo frente al inicio de la rotura es de 2,89, 

siendo también en este caso los pernos de anclaje los puntos mas débiles. 
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6 - Conclusiones 

El diseño del bolardo MB200 es adecuado para soportar con seguridad cargas de tiro de hasta 50 

Toneladas aplicadas con una inclinación variable entre 0º y 45º. 

Los coeficientes de seguridad globales determinados tanto respecto al inicio de la plastificación 

como respecto al inicio de la rotura, junto con las secciones donde se producen dichos inicios se 

indican en la tabla siguiente: 

 

 Coeficiente global de seguridad del bolardo y sus pernos de anclaje 

 Frente inicio plastificación Frente inicio de rotura 

Inclinación tiro de 30 T CSP Sección crítica CSR Sección crítica 

45º 1,93 Pernos 3,00 Pernos 

0º 1,86 Pernos 2,89 Pernos 

 

 

En conclusión, el conjunto formado por el bolardo MB200 y sus pernos de anclaje a la placa 

metálica de fijación, sometido a una carga de tiro de 50 T con una inclinación variable entre 0º y 

45º, tiene un coeficiente global de seguridad frente al inicio de la plastificación de 1,86 y un 

coeficiente global de seguridad frente al inicio de la rotura de 2,89. 

En cálculo estructural normalmente suele considerarse un coeficiente de minoración para las 

resistencias de los materiales de 1,15 y un coeficiente de mayoración para las acciones 

desfavorables de 1,5. Basándonos en dicha práctica consideramos que el mínimo coeficiente global 

de seguridad que debería obtenerse para un caso como el estudiado, frente al inicio de la 

plastificación,  sería 1,15 · 1,5 = 1,725. 

El coeficiente de seguridad global frente al inicio de la plastificación que hemos determinado para 

el bolardo en los casos de carga descritos es de 1,86 que es un valor superior al mínimo propuesto 

y, por lo tanto, la seguridad del bolardo puede considerarse como adecuada. 

En Sant Just Desvern, a 20 de Febrero de 2014 

 

 

 

 

 

Javier Ripoll García-Mansilla 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 7303 



 

CERTIFICAT NORAI MB200 



 
 

Ripoll Consulting de Ingeniería S.L. Ctra. Reial nº15-17, local 2,  08960 Sant Just Desvern,   Barcelona 
Tf: 93 4700205   Fx: 93 4700207  E-mail: ripollci@terra.es 

 
D. Javier Ripoll García-Mansilla, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Colegiado nº  7.303,  en representación de Ripoll Consulting de Ingeniería S.L. autor 
del estudio “Comprobación del bolardo tipo MB200 fabricado por Equiport S.L.” 
 
CERTIFICA: 
•  Que ha realizado un estudio del comportamiento resistente del bolardo tipo MB200 

fabricado por Equiport S.L. cuyas dimensiones características y materiales se 
especifican en el estudio citado utilizado procedimientos de cálculo normalizados 
para estructuras metálicas. 

•  Que el estudio se ha realizado considerando la aplicación de una fuerza de tiro sobre 
el bolardo de 50 Toneladas aplicada con una inclinación variable entre 0º y 45. Dicha 
fuerza es la máxima fuerza de amarre prevista para el bolardo MB200. 

•  Que el estudio ha comprobado la capacidad resistente de las secciones mas 
características del bolardo y de los pernos que lo fijan a una placa base donde se 
sujeta. 

•  Que la fijación de la placa de sujeción del bolardo al hormigón de la estructura no ha 
sido objeto de comprobación en nuestro estudio. 

•  Que como consecuencia del estudio y para la carga máxima comentada previamente 
se han determinado los siguientes coeficientes globales de seguridad: 
 

 Coeficiente global de seguridad del bolardo y sus pernos de 
anclaje 

 Frente inicio plastificación Frente inicio de rotura 
Inclinación  CSP Sección crítica CSR Sección crítica 

45º 1,93 Pernos 3,00 Pernos 
0º 1,86 Pernos 2,89 Pernos 

Siendo  
CSP : coeficiente global de seguridad del bolardo y sus pernos de anclaje frente al 

inicio de la plastificación 
CSR : coeficiente global de seguridad del bolardo y sus pernos de anclaje frente al 

inicio de la rotura 
•  Que  de los resultados obtenidos se desprende que la seguridad mecánica del  bolardo, 

cuando se somete a una carga de tiro de 50 T con inclinación variable entre 0º y 45º, 
es adecuada y suficiente con un valor mínimo del CSP de 1,86 siendo dicho valor  
superior al valor mínimo normalmente recomendado de 1,725. 

 
Para que así conste, firmo el presente Certificado en Sant Just Desvern (Barcelona) a 20 
de Febrero de 2014. 

 

 

 Javier Ripoll García-Mansilla 

 Ingeniero de Caminos, C. y P. 

  Colegiado núm. 7303 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per a la redacció del projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit del moll de 

Pescadors. S’inclou al Document número 2 (Plànols) del present projecte el corresponent 

plànol topogràfic on s’identifiquen les cotes en diversos punts del moll i es localitzen les actuals 

arquetes i norais. 

 

També s’ha realitzat un aixecament del fons marí, una batimetria, a càrrec de Litoral Consult. 

Aquest aixecament batimètric servirà per a la posterior elaboració de l’informe de l’onatge 

incident a càrrec d’Ecosost. 

 

 

2. ESTUDI BATIMÈTRIC 

 
A continuació s’adjunta l’informe de la batimetria realitzat per Litoral Consult de data 26 de 

setembre de 2011. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Fa dues dècades que s’utilitzen els sistemes d’ecosondamultifeix per determinar la topografia 
submarina de forma detallada. A diferència d’una ecosonda tradicional (un feix), una econsonda 
multifeix crea diversos feixos acústics que es disposen en forma de ventall sota els transductors, que 
escombren el fons del mar transversalment a la trajectòria de navegació, obtenint dades de 
profunditat amb alta resolució. Això permet fer aixecaments batimètrics d’alta resolució i precisió, 
sobre grans àrees a un cost relativament baix. En un començament aquests sistemes s’aplicaven 
només per a estudis científics relacionats amb l’exploració geofísica d’aigües profundes però, pel 
desenvolupament tecnològic es van millorar els sistemes computacionals, algorismes de procés de 
senyals, sensors de moviment i altres components, que permeten sobrepassar les exigències de 
qualitat internacionals per a l’aixecament batimètric. Com a conseqüència, s’està produint un augment 
dels aixecaments amb ecosondes multifeix en aigües costaneres per satisfer els objectius hidrogràfics i 
d’enginyeria. 
 
L’estimació de la batimetria de zones portuàries de forma precisa i periòdica constitueix un element 
essencial del seguiment i la base sobre les que s’assenta la valoració o interpretació de fenòmens 
observats. Si les determinacions batimètriques es repeteixen, és possible mitjançant estudis 
comparatius, analitzar els canvis que es registren. D’aquesta forma es determinen erosions o acrecions 
en perfils i es pot avaluar el transport sòlid en les instal·lacions portuàries. En tots aquests casos es fa 
necessari disposar d’una precisió i fiabilitat suficients en els treballs batimètrics i d’una metodologia 
estandarditzada. 
 
La Marina Port Vell ha sol·licitat dur a terme els treballs per a la definició de la batimetria de detall de 
la seva superfície (12,4 ha), així com un aixecament topogràfic de detall al llarg del contorn de la 
superfície d’aigua de la marina Port Vell, a la coronació dels molls que la conformen. 
 
En aquesta línea i considerant les directrius de treball de de l’Organització Hidrogràfica Internacional 
en la seva darrera edició “IHO Standards for Hydrographuic Surveys (5th Edition, February 2008) Special 
Publication Nº 44”, el present treball consisteix en l’execució de la prospecció batimètrica objecte 
d’estudi i el processat de dades, recollint els materials i mètodes necessaris mitjançant un sistema de 
sondatge multifeix. 
 
En el present document es recullen de forma concisa la metodologia emprada per als treballs 
d’aixecament topobatimètric, per a l’anàlisi i interpretació dels registres i la posterior representació 
cartogràfica dels resultats corresponents a la campanya de presa de dades a la Marina Port Vell del 
Port de Barcelona (Barcelona). La campanya d’aixecament topobatimètric s’ha dut a terme en el mes 
de setembre de 2011.  
 
En la realització dels treballs han participat els tècnics de LITORAL CONSULT: campanya 
d’aixecament batimètric i topogràfic, interpretació de dades i edició de la present memòria. 
 
 
2. OBJECTIUS 
 
L'estudi proposa l'obtenció de la cartografia batimètrica de la dàrsena de la Marina Port Vell, del Port 
de Barcelona, i l’aixecament topogràfic lineal, al llarg de la coronació dels molls en la intersecció amb 
la superfície d’aigua, amb l’edició de la planta del corbat, amb la maquetació dels plànols a l’escala 
adequada per a la seva millor interpretació.  
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S’han executat, per al compliment dels objectius, els següents treballs: 

 1 campanya de presa de dades topogràfiques de la coronació dels molls, al llarg de tot el contorn 
de la superfície d’aigua de la Marina Port Vell, amb un total d’uns 800 metres d’aixecament 
topogràfic lineal de detall, per a l’obtenció de dades actuals de la cota dels molls i d’altres 
estructures horitzonals, i elements singulars com els norais 

 1 campanya de presa de dades amb la realització de l’aixecament batimètric de detall de la Marina 
Port Vell (unes 12,4 ha) amb sonda multifeix, suportada per una embarcació de poc calat per tal 
de donar una cobertura total de l’àmbit definit, posant atenció en la definició dels elements 
emergents submergits (presència de morts, etc.) 

 Post-procés dels dos conjunts de dades per a l’obtenció d’arxius XYZ 

 Càlcul i dibuix en planta del corbat, amb cota quadrada a interval de 0, 5 m 

 
Les àrees i/o els recorreguts efectius de sondeig a la Marina Port Vell que han estat objecte 
d’aixecament topobatimètric, s’indiquen a la Taula 1: 

 
 

Taula 1.- Abast de les superfícies d’aixecament batimètric. 
 

ZONA RECORREGUT (ml) SUPERFÍCIE (m2/Ha) 

Dàrsena Marina Port Vell 40.000 124.000 / 12,4 

Contorn molls Marina Port Vell 800 - 

TOTAL 40.800 124.000 / 12,4 

 
 
3. ABAST DELS TREBALLS 
 
En aquest apartat es defineixen de manera resumida els treballs realitzats per a assolir els objectius 
plantejats, incloent els treballs de presa de dades així com el processat en gabinet dels conjunts de 
dades. 
 
En la Figura 1 i en l’Annex I – plànol 01 es presenta la situació de la l’àmbit d’estudi. 
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Figura 1.- Situació de l’àmbit d’estudi. 
 
 
3.1. PRESA DE DADES BATIMÈTRIQUES 
 
Els factors fonamentals que entren en joc en l’obtenció de dades dels perfils batimètrics són: 
 

 la navegació, que ha estat regular, amb condicions meteorològiques favorables, de forma que han 
permès l’accés a qualsevol punt de la zona d’estudi. 

 el posicionament, que ha estat el requerit per assolir els objectius del projecte: fiable i precís, i 
amb una resolució adequada als requisits de l’estudi. S’utilitzà el mètode RTK, basat en el 
posicionament diferencial a partir d’un receptor base prèviament instal·lat per aquest propòsit en 
el port de Sant Antoni. 

 l’instrumental de mesura (ecosonda multifeix), que dona resposta a la precisió requerida per 
aquest tipus d’estudis. 

 
La presa de dades batimètriques, s’ha realitzat tenint en compte les directrius definides en “IHO 
Standards for Hydrographuic Surveys (5th Edition, February 2008) Special Publication Nº 44”, en el que es 
determinen les precisions requerides per a diferents categories d’aixecament. 
 
Segons el document mencionat, en el cas que ens ocupa considerem que al ser instal·lacions 
portuàries s’han de tractar com aixecaments batimètrics de tipus d’ordre especial (Special Order). 
Aquest és el més rigorós de les categories que es defineixen en aquests estàndards i s’empra tan sols 
en aquelles àrees on es considera que el control del calat pot ser un factor crític per a la navegació 
segura. 
 
Atès que el calat és el factor crític, es considera en aquests casos, que s’ha de realitzar l’aixecament 
amb una distància entre transsectes que asseguri una cobertura total de l’àmbit d’aixecament 
batimètric, i que la mida d’objectes en el fons a detectar sota aquest criteri ha de ser petit. 
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3.1.1. Navegació 
 
Els perfils batimètrics es realitzen des de l’embarcació oceanogràfica costera Barbatia (Figura 2), que 
compta amb una sèrie d’equipaments oceanogràfics instal·lats a bord. Es tracta d’una embarcació de 
fibra, cabinada amb les següents característiques tècniques: 
 

 Casc en V profund en fibra, amb eslora total de 6,75 metres i mànega de 2,45 metres, aquesta 
configuració ofereix gran estabilitat front l’onatge 

 Un pes de 1.190 quilograms, amb una bona compensació de pesos equilibrats i un coeficient de 
fricció molt baix apropiat per a la navegació 

 Un motor de 4 temps amb una potencia de 115 CV 
 
 
Per a governar l’embarcació Barbatia resseguint els transsectes de sondeig s’ha planificat el 
recorregut i les demores sobre els que es devia navegar mitjançant les utilitats que ofereix el 
software hidrogràfic HYPACK® HYSWEEP, que permet al patró orientar-se en la pantalla de 
visualització del mateix programari, i que a més, permet a l'operador la visualització en temps real del 
perfilat 3D del fons i el control de diversos paràmetres i funcions dels equips oceanogràfics que 
funcionen durant l'aixecament (Figura 3). 
 
Per tal de seguir de forma precisa el rumb de tots els transsectes planificats per a l’estudi s’ha utilitzat 
el sensor de rumb VECTOR PRO (model SENSOR), amb sistema de posicionament GPS L1, que 
lliura informació de rumb en 2D superior a 0,1º rms amb antenes separades a 1 metre i un càlcul de 
rumb a 10 Hz amb un flux de dades de posició a 5 Hz.  
 
 

 
 

Figura 2.- Embarcació oceanogràfica costanera Barbatia. 
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Sample Data CollectionSample Data Collection

 
 

Figura 3.- Sistema de navegació durant l’aixecament batimètric. A la dreta i al centre 
s’observa el mapa del patró per a la navegació i a la dreta es mostra la pantalla de 
visualització de dades que controla l’operador de la batimetria. 

 
Així mateix, per a corregir el moviments de capcineig, balanceig i guinyada de l’embarcació per 
d’aquesta forma obtenir dades batimètriques precises s’ha utilitzat el sensor de moviment SMC (Sensor 
Motion Control), model S-180, amb tecnologia de gir de 3 eixos, precisió angular estàtica (0,02º rms) i 
dinàmica (0,03º rms), precisió d’elevació de 5 cm (5%), senyal de sortida de RS232/422, ràtio de 
mostratge de 100 Hz i rang de temperatura de 0º a 65º. 
 
 
3.1.2. Planimetria  
 
A l’embarcació Barbatia, l’equip de posicionament planimètric està integrat per un sistema GPS 
JAVAD model MAXOR (Figura 4), bifreqüència L1/L2, amb 40 canals i correccions RTK/RCTM 
mitjançant mòdul GSM/GPRS que rep correccions RTK de precisió en temps present. El GPS 
instal·lat a l'embarcació determina la posició de la sonda a l'instant (amb un flux de dades de 5 Hz). 
 
 

 
 

Figura 4.- Receptor GPS JAVAD model MAXOR 
 
Per a garantir el correcte posicionat del receptor GPS s’ha emprat el servei RTKAT, desenvolupat 
per l’ICC en el marc del projecte SPGIC (Sistema de Posicionat Geodèsic Integrat de Catalunya). 
Aquest sistema està basat en la xarxa CATNET d’estacions permanents GPS de Catalunya. 
 
El servei RTKAT és un sistema de difusió de correccions de fase d’una estació virtual ubicada en la 
posició aproximada que l’usuari fa arribar al servidor de l’ICC. És un dels serveis basats en la 
tecnologia d’estacions virtuals. Inclou serveis de temps present de codi i de fase amb accés IP i 
repositori d’arxius de dades a mida d’estacions virtuals. 
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Les correccions estan basades en l’estàndard RTCM 2.3 i 3.0 i permeten una precisió centimètrica. 
Amb aquest sistema s’asseguren correccions de fase RTCM 3.0 i 2.3 de 4 cm planimètric i 6 cm en 
vertical. 
 
Un cop establert el senyal entre el receptor mòbil GPS i el servei RTKAT es configura correctament 
el receptor per tal de sincronitzar-lo amb la resta dels aparells de correcció de navegació i de mesura i 
registre de profunditats. 
 
Per a millorar el posicionat, l’estació mòbil està provista d’un radioreceptor que rep les correccions 
diferencials d’una estació fixa, garantint així una precisió planimètrica de l’odre de pocs decímetres. 
Durant el post-procés s’eliminen els punts de baixa qualitat de recepció. 
 
 
3.1.3. Batimetria 
 
Mesura i registre de profunditats 
 
Per a determinar les profunditats amb l’embarcació Barbatia, s’ha utilitzat 1 ecosondador portàtil 
multifeix Imagenex model Delta T instal·lat al costat d’estribord de l’embarcació (Figura 6)amb 
connexió ethernet per al registre i emmagatzematge de les dades. Les dades són ingressades en un 
ordinador portàtil mitjançant l’ús del software Hypack-Hysweep. 
 
Les ecosondes operen basant-se en el principi acústic de l’eco. Del transreceptor ubicat en el 
transductor s’emeten polsos ultrasònics que es propaguen en l’aigua a una velocitat aproximada als 
1.530 m/s per a l’aigua marina (variable segons la densitat). En arribar al fons o a un obstacle es 
reflecteixen en ell, retornant al transductor. La unitat transreceptora mesura automàticament el temps 
que triguen els ecos en ser rebuts. Coneixent la velocitat de propagació i el temps que triga el 
recorregut, es determina la distància recorreguda per l’ona. Com a resultat es pot obtenir un gràfic 
precís del relleu del fons per sobre el qual es navega. 
 
 

 
 

Figura 5.- Grau de cobertura amb ecosonda Multifeix. 
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L’ecosonda portàtil multifeix Imagenex model Delta T és un sistema de sondeig multi-receptor, 
dissenyat i capacitat per a proporcionar una projecció d’imatge tipus vídeo i processar les dades en 
resolucions iguals a la resolució de les pantalles d’ordinador, amb índex de marc de imatges de més de 
20 quadres per segon.. L’innovador processat de la senyal permet obtenir la millor resolució de cada 
punt en el camp de vista, optimitzant la utilització de dades en tots els canals. 
 
La gran avantatge de la tecnologia multifeix és l’elevat grau de cobertura que s’aconsegueix amb una 
sola passada per sobre de l’àrea, com pot veure’s a la Figura 5. 
 
Amb un transductor de 260 Khz, es poden obtenir dades batimètriques en aigües someres en 
profunditats de fins a 100 metres, amb feixos de 0,75º, 1,5º i 3º i, una amplada de com màxim 120º, 
amb dades més fiables per amplades de menys de 90º. La resolució depèn del rang de profunditat, 
sent el coeficient de resolució un 0,2% del rang. 
 
Destacar, que la sonda s’ha calibrat a nivell de cota de llims, permeten un millor coneixement de la 
necessitat de dragatges a l’àmbit d’estudi. 
 
 

   
 

Figura 6.- Ecosonda portàtil multifeix Imagenex model Delta T. 
 
 
A la campanya realitzada, a l’inici dels treballs s’ha calibrat l’ecosonda mitjançant els procediments 
habituals per a aquest tipus de sistemes. La precisió en el rang superficial de la mesura ha estat de 
±0,05 metres, d’acord amb la metodologia estàndard en aquest tipus d’estudis i els requisits 
assignats pel client. 
 
 
Separació entre transsectes i definició de l’aixecament batimètric 
 
Per a la consecució del cartografiat batimètric de la zona d’estudi s’han realitzat un total de 124 
transsectes equidistants 5 metres entre sí, amb un recorregut total de 40.000 m. 
 
A la campanya d’aixecament batimètric s’han realitzat transsectes paral·lels amb una equidistància de 
5 metres entre sí per tal de donar cobertura total i assolir un abast aproximat de 12,4 Ha de superfície 
d’aixecament batimètric amb la precisió requerida.  
 
S’ha tingut especial atenció, amb una major densificació de punts, a les vores dels molls i a la zona de 
morts d’ancoratge d’atracs perpendiculars al moll i als pantalans. 
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Cal destacar que la presència d’embarcacions han interferit en la presa de dades batimètriques, havent 
limitat l’abast dels treballs a les zones properes als amarradors. 
 
El recorregut de les línees de la zona d’estudi s’han realitzat operant de forma simultània els sistemes 
de posicionat (GPS i perifèrics) i mesura de profunditat (ecosonda i perifèrics), marcant en tots els 
recorreguts el nombre de línea, coordenades i punt marca de posició cada segon a una velocitat 
màxima de 3 nusos. 
 
La densitat de dades obtingudes ha estat la suficient per a permetre la representació de dades a escala 
1:500 y la detecció d’estructures submergides de mida superior a 0,5 m de costat.  
 
A l’Annex I es presenta l’abast de la zona d’estudi i els transsectes realitzats. 
 

 
 

Figura 7.- Treballs d’aixecament batimètric a la zona de bocana de la Marina Port Vell 
 
 

Reduccions de registres de sondeig batimètric 
 
Per aquest tipus de treballs s’estableixen tres tipus de reducció:  
 

i) Per transductor: és la reducció deguda a la posició del transductor en el moment de 
l’aixecament 

ii) Per velocitat del so: és la reducció per corregir la variació en profunditat resultat de les 
diferents velocitats dels polsos ultrasònics i que és variable segons la densitat de l’aigua. Amb 
aquesta finalitat es prenen dades de la columna d’aigua de la velocitat del so in situ, mitjançant 
un perfilador SAIV A/S STD/CTD model SD204, que després s’apliquen al conjunt de 
dades 

iii) Per marea: és la reducció que es fa per la variació de la marea durant les mesures 
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Nivell de reducció 
 
Quan es realitzen aixecaments batimètrics es requereix adoptar un nivell de referència o de reducció 
que serveixi per a estandarditzar els sondeigs, ja que aquests aixecaments es realitzen en diferents 
hores i dies mentre la quantitat d’aigua sobre el fons varia segons la marea. 
 
Per als treballs realitzats s’ha utilitzat el mètode de reducció de sondeigs referits al nivell mig de 
baixamars i sizígies ordinàries. Les cotes obtingudes es presenten respecte al nivell mitjà de l’aigua a 
Alacant (0 d’Alacant), corregides mitjançant les dades del mareògraf de Barcelona. Aquestes dades 
obtingudes de la consulta de la plana web de Puertos del Estado, són contrastades amb dades 
obtingudes al principi i al final de l’aixecament, mitjançant la mesura in situ en diferents punts del moll 
del varador del Port de Vilanova i la Geltrú, emprant l’equip de posicionat GPS. Així, s’han realitzat 
les correccions necessàries per a cada una de les cotes obtingudes per a intervals de 10 minuts. 
 
L’estació del mareògraf està situada en el moll 140 de la Planta ENAGAS en el Port de Barcelona 
(Figura 8), a uns 40 quilòmetres de la zona d’estudi. El sensor de radar es troba sobre la superfície de 
l’aigua en un màstil en forma de L, que l’eleva uns metres sobre el cantell del moll. La transmissió de 
dades es realitza per cable fins al centre de control d’ENAGAS i s’envien cada minut (mostratge 1 
minut) a Puertos del Estado per correus electrònic.  
 
La correcció del desplaçament del transductor i de l’efecte de la marea es realitza segons la 
següent equació: 
 

Pr = Po+Pe – Am 
Pr: Profunditat real (m) 
Po: Profunditat observada (m) 
Pe: Profunditat ecosonda (m) 
Am: Altura de la marea (m) 

 
 
A la Taula 3 i Taula 2 es mostren les dades de correccions de marea aplicades per els dies 12 i 13 en 
que es realitzà l’aixecament batimètric de la dàrsena de la Marina Port Vell. 
 
En el desenvolupament dels treballs de camp, la profunditat del transductor de la ecosonda 
multifeix ha estat de 0,36 m. 
 
La velocitat del so enregistrada a aquesta profunditat ha estat de 1.536,30 m/s per al cas de la 
campanya realitzada el 12/12/09 i de 1.536,32 m/s per a la del dia 13/01/10. 
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Figura 8.- Instal·lació del mareògraf de Barcelona 2. Font: Puertos del Estado. 
 
 
Taula 2.- Dades de correcció de marea aplicades per les dades de l’aixecament batimètric 

realitzat en data 12/09/11. Font: Puertos del Estado. 
 

HORA CORRECCIÓ DE MAREA 
(cm) 

11:00 0,27 
12:00 0,27 
13:00 0,26 
14:00 0,25 
15:00 0,24 

 
 
Taula 3.- Dades de correcció de marea aplicades per les dades de l’aixecament batimètric 

realitzat en data 04/09/11. Font: Puertos del Estado. 
 

HORA CORRECCIÓ DE MAREA 
(cm) 

10:00 0,36 
11:00 0,36 
12:00 0,30 
13:00 0,29 
14:00 0,28 
15:00 0,26 
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Paràmetres geodèsics 
 
El geoide utilitzat ha estat, per defecte, el mateix utilitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
per a la determinació de la Xarxa Utilitària, l’UB91, geoide establert per a Catalunya. Els treballs 
topogràfics venen referits al sistema geomètric de referència vigent a Espanya: el Datum Europeu 
de 1950 (ED-50), i per tant, com és conegut, al nivell mitjà del mar a Alacant. 
 
Així doncs, la cartografia resultant es presenta emprant la Projecció Cartogràfica Universal 
Transversal Mercator (UTM) – European Datum 1950 (ED’50) 31 T. 
 
 
Tal i com es resum en la Figura 9 un cop fetes totes les correccions, es mesclen els arxius i s’obté 
un arxiu de sondeigs corregits i geo-referenciats. 
 
 

 
 
Figura 9.- Esquema del factors que intervenen en la precisió final dels sondeigs geo-

referenciats. 
 
 
3.2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
L’aixecament topogràfic consisteix en representar els elements singulars del terreny en un plànol. 
Tots els elements del terreny (puntuals, lineals i poligonals) queden definits per una sèrie de punts 
tridimensionals. 
 
L'aixecament consisteix en la representació planimètrica dels elements singulars de la zona d’actuació, 
posicionant-los en una cartografia en coordenades geogràfiques en projecció Universal Transversal 
Mercator (UTM).  
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Així, mitjançant un dibuix en planta es defineixen i a la vegada es representen les diferents altures o 
cotes del molls i d’altres estructures horitzontals, així com la presa d’elements singulars com els 
norais. 
 
L’aixecament topogràfic realitzat té per objectiu obtenir les dades actuals de les cotes dels molls i 
d’altres estructures existents. 
 
En primer lloc s’han realitzat els treballs de camp i gabinet necessaris per tal de determinar el nivell de 
referència, que han estat, la comprovació del nivell de referència de la cartografia subministrada, el 
càlcul de les diferències de cota existents entre la cartografia subministrada i el “0” del port mes 
proper a la zona d’estudi de l’àmbit considerat, així como les diferències de cotes entre aquests nivells 
de referència amb el “0” del mareògraf corresponent de la zona del Atles d’inundació del Litoral 
Espanyol. La cota es referenciarà al 0 del port de BCN. 
 
S’especifica la cota de referència respecte a la línia de baixamar mitja viva equinoccial (BMVE) 
indicant la referència del “0” del port de Barcelona. 
 
 
3.2.1. Posicionat 
 
L’equip de posicionament planimètric està integrat er un receptor GPS JAVAD model MAXOR 
(descrit anteriorment), bifreqüència L1/L2, amb 40 canals i correccions RTK/RCTM que mitjançant 
un mòdul GSM/GPRS rebre correccions RTK de precisió en temps real. 
 
Per a acomplir els objectius de l’aixecament topogràfic de la zona d’estudi, i garantir el correcte 
posicional del receptor GPS s’ha emprat el servei RTKAT, desenvolupat en els darrers anys per l’ICC 
i basat sobre la xarxa CATNET d’estacions permanents GPS de Catalunya. 
 
Un cop establert el senyal entre el receptor mòbil GPS i el servei RTKAT es configura correctament 
el receptor, introduint les següents dades per portar a terme l’aixecament: 
 

 Nom: número o nom amb el qual es guarda el pròxim punt llegit. Aquest valor s’incrementa 
automàticament conforme es van realitzant lectures 

 Antena: s’estableix el valor de l’altura de l’antena del receptor GPS 
 Codi: indica el codi amb el qual es desitja guardar el pròxim punt que es prengui 
 Coordenades: es mostren en temps present les coordenades actuals proporcionades pel GPS. 

El format que es mostren aquestes es pot canviar 
 Precisió del dispositiu mòbil: es configura la precisió amb la que es treballa 

 
 
A més d'emmagatzemar les dades en els fitxers, totes les lectures del GPS es guarden en el fitxer de 
dades crues GPS. L'existència d'aquest fitxer és important com mesura de seguretat per pèrdua del 
fitxer de punts. 
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3.2.2. Presa de dades 
 
El treball contempla l’aixecament topogràfic lineal de la coronació dels molls, al límit exterior 
d’aquests, que conformen la dàrsena de la Marina Port Vell, exceptuant els molls del Dipòsit, de la 
Barceloneta i del Rellotge. En total, suposa un total de 800 metres d’aixecament topogràfic. 
 
S’ha perfilat el contorn físic de la superfície d’aigua de la Marina Port Vell, és a dir, la coronació dels 
molls que conformen la Marina Port Vell, del port de Barcelona, per a l’obtenció de les dades actuals 
de la cota dels molls i d’altres estructures horitzontals. Així mateix, s’ha pres especial atenció en la 
definició i caracteritzat dels elements singular presents, com són els norais, solcs, etc.  
 
 

 
 

Figura 10.- Tècnic durant la presa de dades topogràfiques al moll d’Espanya. 
 
 

Amb els fitxer de punts, un cop a gabinet, s’importen els punts a un format compatible al programari 
de delineació AutoCAD. Aquest núvol de punts, que son entitats 3D, es tracten conjuntament amb el 
núvol de punts generat en l’aixecament batimètric realitzat des de l’embarcació per generar el corbat 
topobatimètric. 
 
 
3.3. PROCESSAT DE DADES 
 
El processat de dades es realitza mitjançant les funcions d’edició de dades del software Hypack-
Hysweep. Aquest procés consta de tres fases que es descriuen a continuació: 
 
En una primera fase es comprova que els paràmetres geodèsics per a l’edició corresponen amb els 
plantejats en els requisits. També es fa una lectura prèvia examinant els gràfics de les dades brutes 
de sonda monofeix per tal de comprovar que no presenten cap incident per un onatge excessiu o 
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cap altra mena de problema relacionat amb la traçada de les línies de sondeig. En aquesta fase es 
comprova també que s’apliquen correctament les correccions de marea i de velocitat del so a 
totes les dades. 
 
Un cop fet això, es passa a la segona fase, on de forma gràfica i interactiva s’examinen i editen les 
dades brutes movent-se per una interfície 2D (en planta i en perfil) sobre les diverses línies de 
sondeig i descartant conjunts de dades que no representen el fons (provenint per exemple del 
reflex d’una mola de peix o un objecte surant entre l’embarcació i el fons en el moment de 
l’aixecament). Durant aquesta fase es decideix quins filtres s’apliquen al conjunt de dades. Alguns 
filtres s’apliquen a totes les dades i d’altres només a petits trams, el criteri per aplicar aquests 
filtres depèn de les característiques particulars de l’aixecament. 
 
Els filtres que s’han emprat han estat: 
 

• filtre de localització: filtra les dades fora dels límits geogràfics especificats 
• filtre de sonda màxima i mínima: un cop comprovat el rang de profunditats s’eliminen 

totes les dades fora del rang escollit 
• filtre topogràfic de màxims i mínims: diferents algoritmes cerquen aquells punts que 

topogràficament són susceptibles de ser aberrants 
 
Per a finalitzar aquesta fase es genera una malla o matriu de mida de cel·la de 0.25x0.25 m. Les 
dades editades emplenen la matriu i cada cel·la,perfil o aixecament que incorpora l’editor de dades 
del software Hypach-Hysweep. El tractament de les dades en aquesta fase es més exhaustiva gràcies 
a les diferents finestres que permeten visualitzar les dades de forma més propera i des de 
diferents angles. 
 
Finalment es resguarden les dades en un fitxer de text en format XYZ. Per a una millor 
representació gràfica, si és necessari es pot reduir el volum d’aquestes, augmentant la mida de la 
cel·la. 
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Figura 11.- Vistes de les finestres del software Hypack-Hysweep on s’observa la representació 

3D d’una de les línies de sondeig durant la fase 2 del processat de dades. 
 
Posteriorment i utilitzant el programa informàtic Autodesk Civil 3D, s’han generat les isòbates 
definitives mitjançant l’aplicació de mètodes d’interpolació de dades, realitzant així un aixecament 
batimètric de la zona estudiada. Amb aquest objectiu, s’han aplicat tècniques estocàstiques 
d’interpolació de dades utilitzant un tipus de malla d’interpolació triangular, de dimensió de malla 
d’ 0.5x0.5 m, obtenint un corbat amb una seqüència d’isòbates cada 0,5 m. 
 
 
4. RESULTATS 
 
El corbat resultant del processat del núvol de punts de l’aixecament batimètric de la zona (amb 
corbes equidistants 0,5 m), es presenta en l’Annex I a una escala de 1:1.000. 
 
El perfil batimètric en la zona marca un fons característic de port interior, amb profunditats que 
varien des de els gairebé -13 metres en la zona més profunda, en l’alineació de la bocana de la 
Marina Port Vell, fins als –8 m a la zona més propera a la benzinera. La batimetria presenta un 
pendent suau excepte a les zones properes a les obres de defensa del port. També es detecten 
objectes gairebé durant tot l’aixecament, corresponents a deixalles i morts de l’amarratge 
d’embarcacions. 
 
L’abast de la zona sondejada ha estat supeditat als elements existents que impedeixen l’accés de 
l’embarcació de sondatge. Així,  hi ha hagut àrees, per tant, de les que no s’ha pres informació o 
aquesta és limitada. Aquestes àrees, en aquest cas, són les zones amb presència d’embarcacions 
atracades que es marquen als plànols amb una trama vermella. 
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Anexo I. Plànols 
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1. INFORMES D’ONATGE I AGITACIÓ INTERIOR 

 
A continuació s’adjunta l’Estudi d’Onatge i Agitació Interior redactat per Ecosost al mes de 

setembre de 2011. 
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1. CLIMA MARÍTIMO 
 
1.1. Oleaje 
 
La caracterización del régimen de oleaje, se ha realizado partiendo de la información de 
la boya direccional costera de Barcelona, perteneciente a la red REDCOS de Puertos del 
Estado. 
 
La ubicación de la boya es cercana a la bocana norte del Puerto de Barcelona (ver Figura 
1). Dichos datos cubren desde marzo de 2004 hasta agosto de 2011, lo que supone poco 
más de 7 años. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la boya costera de Barcelona. 

 
En primer lugar se determina la distribución sectorial del oleaje, con el fin de caracterizar 
los oleajes reinantes en la ubicación de la boya. A tal efecto se ha obtenido la rosa de 
oleaje (ver Figura 2), obteniéndose a su vez la tabla de encuentros Hs y dirección media 
(Tabla 1). 
 
Tal y como se observa en la rosa de oleaje, la mayoría de los oleajes se concentran entre 
las direcciones comprendidas por los sectores ENE y SSW, encontrándose en dichos 
sectores más del 98% del total de oleajes. 
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Figura 2. Rosa de oleaje en la boya. 

 
El estudio de régimen de oleaje, se completa determinando la relación que existe entre 
las variables altura de ola significante y periodo de oleaje. En este sentido se ha obtenido 
el diagrama de dispersión de Hs y periodo de pico Tp (Figura 3). 
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Tabla 1. Tabla de encuentros Hs – dirección media en aguas profundas. 

 
 

 
 

Figura 3. Diagrama de dispersión Hs-Tp. 
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2. SIMULACIONES HIDRODINÁMICAS 
 
 
2.1. Propagación de oleaje 
 
Tras caracterizar el régimen de oleaje en la ubicación de la boya se procederá a 
continuación a realizar las propagaciones desde la boya hasta la bocana del norte de 
Puerto de Barcelona para establecer la relación de transformación entre ambas 
ubicaciones. 
 
En el presente apartado se analizará la aproximación de todos aquellos oleajes con 
posible incidencia, es decir, todos los comprendidos entre el ENE y el SSW. En la Tabla 2 
se muestra el conjunto de oleajes propagados. 
 
 

Sector Hs Tp 
1 5 
2 8 ENE 
3 11 
1 5 
2 8 E 
3 11 
1 5 
2 8 ESE 
3 11 
1 5 
2 8 SE 
3 11 
1 5 
2 8 SSE 
3 11 
1 5 
2 8 S 
3 11 
1 5 
2 8 SSW 
3 11 

 
Tabla 2. Características de los oleajes propagados desde aguas profundas. 

 
La intención de propagar un abanico de oleajes tan amplio no es otra que la de poder 
identificar cualquier otro oleaje a partir de todos los oleajes tipo propagados, mediante 
interpolación de resultados entre los oleajes tipo más parecidos a cada oleaje a propagar. 
De este modo, se procederá a coger el registro de datos de la boya, y oleaje por oleaje, 
se transformará el registro entero desde la boya hasta la bocana. 
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De cara a las propagaciones de oleaje, se ha utilizado el modelo Oluca-SP, el cual se 
encuentra dentro del Sistema de Modelado Costero, desarrollado por la Universidad de 
Cantabria. El Oluca-SP, es un modelo parabólico de propagación espectral del oleaje, el 
cual considera los fenómenos de asomeramiento, difracción, refracción, disipación de 
energía por rotura de oleaje y fricción por fondo, y reflexión lateral. 
 
El dominio completo donde se han realizado las propagaciones se muestra en la Figura 
4, donde se indica además la ubicación de la boya y la bocana del Puerto. Para las 
correspondientes propagaciones desde aguas profundas se ha discretizado el dominio en 
mallas rectangulares, utilizándose para cada sector una malla adecuada para la bondad 
numérica de los resultados. 
 
Todas las mallas numéricas tienen las mismas características: 376 nodos en la dirección 
de propagación del oleaje y 326 nodos en la dirección perpendicular. En cada una de las 
mallas se consigue resolver el oleaje en celdas regulares de tamaño 20 m x 20 m, con lo 
que abarcan una extensión de 7,5 Km x 6,5 Km. 
 
En las mallas de propagación anteriormente descritas se ha propagado los oleajes para 
cada sector, parametrizando el espectro frecuencial (o espectro TMA) en 10 
componentes, y el espectro direccional (Borgman, 1984) en 15 componentes. 
 
 

 
 

Figura 4. Dominio computacional. 

 
 

 
 

Estudio de oleaje en Marina Port Vell (Barcelona)  
  
 

 
Memoria  8 

El conjunto de simulaciones numéricas realizadas para propagar los oleajes desde aguas 
profundas hasta la costa se muestran en el Apéndice 1. En dichas figuras se muestra en 
detalle la distribución de la altura de ola incidente y la dirección media del oleaje. 
 
En la Figura 5, se muestra la rosa de oleaje definida por los datos locales en la bocana 
norte del Puerto de Barcelona, en la que se aprecia como la mayoría de los oleajes 
alcanzan el puerto entre el E y el S. 
 

 
Figura 5. Rosa de oleaje en la bocana. 
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3. AGITACIÓN INTERIOR 
 
En este apartado se pretende caracterizar las condiciones de operatividad en el interior 
de la dársena de la Marina Port Vell, tanto en la configuración de 2004 así como la 
configuración actual de 2011, con los dos cajones construidos a modo de martillo en la 
bocana. 
 
El punto de partida para este análisis son los oleajes propagados desde la boya hasta las 
proximidades de la bocana, y a pesar de que los oleajes del SSW apenas tienen 
frecuencia de presentación, se incluirán en las simulaciones, puesto que se trata de 
oleajes con mucha capacidad de penetrar en el interior del Puerto, por lo que se 
analizarán los sectores desde el E hasta al SSW. 
 
El modelo utilizado para realizar las simulaciones de la propagación del oleaje desde la 
bocana hasta el interior del puerto es capaz de reproducir los fenómenos de difracción y 
refracción, asomeramiento, pérdida de energía por rotura del oleaje, y sobretodo es 
capaz de resolver la superficie libre teniendo en cuenta las reflexiones en los contornos, 
las cuales pueden ser parciales o totales. 
 
Para analizar la operatividad de la situación de 2004 y de la de 2011 se han realizado los 
siguientes pasos: 
 

• Utilización de los resultados de propagación desde aguas profundas hasta las 
proximidades de la bocana de la dársena. Definición de los posibles oleajes 
incidentes, en base a la caracterización local del oleaje (frecuencias de 
presentación y capacidad energética) 

 
• Simulación de la propagación hasta el interior para el conjunto de los oleajes 

característicos mediante modelo de agitación, según la configuración de 2004 y la 
configuración de 2011 

 
• Definición de las zonas de análisis y cálculo del número medio de horas anuales y 

del porcentaje de superación de diferentes umbrales de altura de ola, para cada 
configuración analizada 

 
• Comparación entre la situación de 2004 y la situación de 2011 

 
Dado que los oleajes más pequeños que deberán simularse tienen un periodo de pico de 
tan sólo 5 segundos, y el calado medio está entre 15 y 20 m, la malla en elementos finitos 
utilizada precisa de una longitud media de sus elementos de tan sólo 8 o 9 m, generando 
en este caso un total de más de 27.500 nodos y casi 53.000 elementos. 
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Los resultados de las agitaciones tanto para la configuración de 2004 como para la 
configuración de 2011 se recogen en el Apéndice 2 del presente informe. En ellas se 
aprecia como en la mayoría de los oleajes, los valores interiores de agitación son muy 
pequeños, exceptuando los oleajes del S que penetran directamente hasta la dársena de 
la Marina Port Vell. 
 
En la Figura 6, se muestra el esquema de las 7 zonas en las que se ha procedido a 
realizar el análisis de las condiciones de operatividad tanto para la situación de 2004 
como para la de 2011. Las distintas zonas han sido definidas en función de la distribución 
de los amarres. 
 
En la Tabla 3, se muestra los resultados de la operatividad anual en las 7 zonas, según la 
configuración de 2004, que arrojan bastantes horas de superación de los umbrales. 
 
 

Hs, m Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

0.05 4127.5 4055.1 3825.6 3680.2 3628.3 3757.3 3745.9 
0.1 2506.2 2502.0 2226.0 2315.4 2249.8 2263.9 2306.8 
0.15 1882.7 1923.1 1572.2 1711.1 1580.4 1575.3 1724.1 
0.2 1131.6 1299.3 948.0 1035.9 984.2 982.7 1021.8 
0.25 709.9 788.9 514.8 593.5 526.4 523.8 589.6 
0.3 469.2 554.9 325.8 373.9 339.5 338.5 362.4 

 
Tabla 3. Horas anuales de superación de distintos umbrales en las 7 zonas. Situación 2004 

 
Finalmente, en la Tabla 4, se muestra los valores numéricos de operatividad en las 7 
zonas, para la situación de 2011, donde se aprecia la reducción de los valores de 
superación de los distintos umbrales, si se los compara con los de la situación de 2004, 
debido lógicamente al efecto de los dos cajones de la bocana, que impiden que parte de 
la energía anteriormente transferida al interior del puerto, se refleje hacia alta mar, 
reduciendo así la agitación interior. 
 
 

Hs, m Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

0.05 3227.0 3287.3 2819.6 2816.5 2793.2 2883.4 2925.3 
0.1 1728.2 1843.6 1403.5 1437.6 1434.9 1465.8 1541.7 
0.15 1026.5 1245.3 691.1 728.9 822.2 874.6 935.1 
0.2 386.6 536.3 211.7 246.2 245.6 274.7 321.7 
0.25 146.4 228.7 72.4 83.6 77.5 94.1 105.5 
0.3 66.5 105.3 28.2 31.7 25.2 35.8 39.7 

 
Tabla 4. Horas anuales de superación de distintos umbrales en las 9 zonas. Alternativa 1 
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Figura 6. Zonas en las que se realiza el análisis de operatividad 
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Finalmente, se resume en la Tabla 5, los valores porcentuales de mejora de las 
condiciones de operatividad entre la situación de 2004 y la de 2011. 
 
 

Hs, m Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

0.05 21.8% 18.9% 26.3% 23.5% 23.0% 23.3% 21.9% 
0.1 31.0% 26.3% 36.9% 37.9% 36.2% 35.3% 33.2% 
0.15 45.5% 35.2% 56.0% 57.4% 48.0% 44.5% 45.8% 
0.2 65.8% 58.7% 77.7% 76.2% 75.0% 72.0% 68.5% 
0.25 79.4% 71.0% 85.9% 85.9% 85.3% 82.0% 82.1% 
0.3 85.8% 81.0% 91.4% 91.5% 92.6% 89.4% 89.0% 

 
Tabla 5. Porcentaje de mejora de la operatividad. 2004 vs 2011 

 
 
Los resultados comparativos muestran la gran eficiencia de los cajones, que atacan 
directamente la mejora de las condiciones para los peores oleajes del S, y generan una 
variación porcentual media del 60% para las distintas zonas y los distintos umbrales de 
altura de ola analizados. 
 
En la situación actual, se obtienen umbrales razonables de operatividad, siendo la Zona 2 
y la Zona 1 las más expuestas, y en las que menores índices de mejora se logran. 
 
 
 
 

En Barcelona, a 28 de septiembre de 2011 

 
Fdo. Màrius Tomé i Covelo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (nº Colegiado 15.449) 
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APÉNDICE 1. FIGURAS DE PROPAGACIÓN 
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Figura 1. Batimetría de detalle.  

 
Figura 2. Distribución de Hs. Oleaje del ENE; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  
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Figura 3. Distribución de Hs. Oleaje del ENE; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  

 
Figura 4. Distribución de Hs. Oleaje del ENE; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  
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Figura 5. Distribución de Hs. Oleaje del E; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  

 
Figura 6. Distribución de Hs. Oleaje del E; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  
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Figura 7. Distribución de Hs. Oleaje del E; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  

 
Figura 8. Distribución de Hs. Oleaje del ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  
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Figura 9. Distribución de Hs. Oleaje del ESE; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  

 
Figura 10. Distribución de Hs. Oleaje del ESE; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  



 
 

Estudio de oleaje en la Marina Port Vell (Barcelona) Apéndice 1 
  

   7 

 
Figura 11. Distribución de Hs. Oleaje del SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  

 
Figura 12. Distribución de Hs. Oleaje del SE; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  
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Figura 13. Distribución de Hs. Oleaje del SE; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  

 
Figura 14. Distribución de Hs. Oleaje del SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  
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Figura 15. Distribución de Hs. Oleaje del SSE; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  

 
Figura 16. Distribución de Hs. Oleaje del SSE; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  
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Figura 17. Distribución de Hs. Oleaje del S; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  

 
Figura 18. Distribución de Hs. Oleaje del S; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  
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Figura 19. Distribución de Hs. Oleaje del S; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  

 
Figura 20. Distribución de Hs. Oleaje del SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s.  
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Figura 21. Distribución de Hs. Oleaje del SSW; Hs = 2 m; Tp = 8 s.  

 
Figura 22. Distribución de Hs. Oleaje del SSW; Hs = 3 m; Tp = 11 s.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present annex recull l’estudi previ de maniobrabilitat que va realitzar l’empresa Siport21 

mitjançant un simulador. Aquest estudi consistia a comprovar la viabilitat del nou moll per 

encabir vaixells de 80 i 92 m d’eslora, tenint en compte el marge d’espai de seguretat a 

respectar al voltant de cada vaixell i les maniobres a realitzar, sota diferents condicions de vent 

i onatge, en les maniobres d’atracament i de sortida. 

 

Més endavant es va recalcular l’estudi per un vaixell més gran, de 95 m. No obstant, no es va 

realitzar una nova simulació sinó una extrapolació dels resultats del primer estudi. 

 

Encara que la simulació demostra que és possible una solució per vaixells de més de 90 m, 

l’espai no és prou per respectar les recomanacions de la ROM 3.1-99. D’acord amb la APB, la 

solució final tindrà vaixells d’eslora màxima 80 m en la zona més ample del moll, la més 

septentrional, i per a totes les places quedarà sempre un espai lliure per a maniobres fixat en 

mínim 1,20 vegades la longitud del vaixell, segons definit als plànols. 

 

Tot i així aquests estudis han estat clau en la definició final de la geometria de moll i de les 

dimensions màximes que podran tenir els vaixells que amarraran en aquesta zona del port. 

 

2. Canal de navegació. Compliment de les recomanacions PIANC i ROM 3.1-99 

 
Ambdues normatives, les PIANC internacionals (Asociación Internacional Permanente de los 

Congresos de Navegación) i la ROM 3.1-99 «Proyecto de la configuración marítima de los 

puertos; canales de acceso y áreas de flotación», basen el càlcul per a obtenir l’ample de via 

de navegació en la suma de termes que es podrien descriure, de forma genèrica, de la següent 

manera: 

Bt = Bn + Br 

A on: 

Bt = Amplada total de la via de navegació 

Bn = Amplada nominal de la via de navegació o espai lliure que ha de quedar 

permanentment disponible per a la navegació dels bucs, incloent els Marges de Seguretat. 

Br = Amplada addicional de reserva obtinguda de considerar factors relacionats amb els 

contorns, tipologia de vaixells i altres condicions de navegació. 
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L’ample total «Bt» s’ha de mesurar en el punt més estret de la secció transversal de la via de 

navegació. 

 

Els resultat del càlcul s’obté en funció de la màniga màxima B dels bucs que circularan per la 

via, en el nostre cas B = 20 m, aplicant factors tabulats a les normatives. Segons els criteris 

indicats tenim, per cada cas: 

ROM Bt = 2,5 · B = 2,5 · 20 = 50 m 

PIANC Bt = 3 · B = 3 · 20 = 60 m 

 

El canal de navegació en el seu punt més estret, al final de la plaça MP7, manté un ample 

superior als 60 m, segons definit als plànols. Per tant, es compleixen els criteris de disseny 

recomanats tant per la ROM 3.1-99 com per a les més restrictives PIANC. 

 

3. Informe de validació de les solucions alternatives de l’Estudi de Maniobra 

 
A continuació s’adjunten els informes de “Distribució Moll de Pescadors” realitzat per ICC al 

setembre de 2013 i “Validació de les Solucions Alternatives de l’Estudi de  Maniobra” redactat 

per Siport21 al mes d’octubre de 2013. 

 

4. Informe de validació de la solució final 

 
S’ha demanat a Siport21 un informe de validació per a la solució proposada en el present 

projecte, com a comprovació de la viabilitat per a les maniobres d’entrada i sortida a realitzar 

pels vaixells segons la nova configuració del moll. Amb aquesta darrera solució anomenada 

“configuració final”, reduint l’eslora de la plaça MP7 de 50 m a 40 m, i traslladant els morts en 

front les places MP6, MP7 i MP8, s’aconsegueix: 

- Augmentar l’espai disponible de navegació, de manera que es disposa d’un canal de 

navegació de 58 m, que permet l’accés a iots de fins 19,5 m (≈20 m) de màniga, no 

existint interferència amb les línies d’amarrament dels iots atracats en el moll de 

Pescadors, al tram per sobre de la cota crítica de -5 m. 

- Assegurar els espais de maniobra per iots de 50 m en l’amarrament MP1, iots de 80 m 

als amarraments MP2 i MP3, iots de 70 m a l’amarrament MP4, iots de 65 m a 

l’amarrament MP5, iots de 55 m a l’amarrament MP6, iots de 40 m l’amarrament MP4 i 

iots de 30 m l’amarrament MP8. 
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- En cas de voler que accedeixin al moll d’Espanya vaixells de mànigues superiors a 20 

m, i tenint en compte que el mètode emprat per dimensionar el canal de navegació és 

determinista, amb resultats conservadors, es proposa utilitzar un procediment més 

precís, basat en eines de simulació en temps real, que permeti realitzar un anàlisis 

estadístic detallat dels espais navegables, optimitzant els resultats proposats. 

 

S’incorpora al final del present annex l’informe lliurat per SIPORT21 el 9 d’abril de 2014. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Barcelona, 23 de septiembre de 2013 

 

 

INFORME DISTRIBUCIÓN MUELLE DE PESCADORES. 

MARINA PORT VELL 

 PORT DE BARCELONA. 



 
               

Informe distribución muelle Pescadores 
Marina Port Vell 

 
 

   

 

Informe distribución muelle de Pescadores. 

 

El proyecto básico de la reforma de Marina Port Vell, presentado en mayo de 

2012, presenta una distribución de amarres que permite el atraque de: cuatro 

barcos de 70x16 mts, dos barcos  de 60x15mts y un barco de 50x13mts para 

un total de 6.930m² de zona de atraque. 

 

Imagen 1. Proyecto básico de reforma de MPV – mayo 2012 

  

Desde la fecha de presentación a la APB de este documento, se ha estado 

trabajando junto a MPV y SIPORT 21 quien realizado una simulación de la 

distribución de embarcaciones en el muelle de pescadores, para lograr el 

atraque de una embarcación de 95m de eslora, de esta simulación y análisis de 
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la misma se ha llegado a dos alternativas, la alternativa A que refleja la 

distribución de los amarres cuando en el muelle de España hay un barco con 10 

metros de manga y la alternativa B, cuando hay un barco atracado de 20 

metros de manga. 

 

• Alternativa A  

Con un barco atracado de 10mts de manga en el muelle de España, se puede 

optimizar la distribución de los amarres de la siguiente manera: 

 

3 barcos de 40x10 metros de eslora 

2 barcos de 75x16 metros de eslora 

1 barco de 85x17 metros de eslora 

1 barco de 95x18.5 metros de eslora 

 

Imagen 1. Alternativa A 
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El nuevo muelle se ejecutaría a la misma cota que el muelle actual, para 

permitir la mejor maniobrabilidad de atraque, se ejecutaran unos pantalanes 

paralelos a las embarcaciones, lo cual también permitirá prestar un mejor 

servicio a los clientes de las embarcaciones y mayor seguridad de amarre. 

• Alternativa B 

Presenta las mismas características de la alternativa A, solo que al atracar un 

barco de 20 mts de manga en el muelle de España, los barcos atracados en el 

muelle de Pescadores tienen que ser de menor eslora, tal como se describe a 

continuación: 

 

3 barcos de 40x10 metros de eslora 

1 barcos de 70x16 metros de eslora 

2 barco de 75x16 metros de eslora 

1 barco de 95x18.5 metros de eslora 

 

 Imagen 2. Alternativa B 
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Las dos alternativas descritas anteriormente, han sido realizadas teniendo 

en cuenta los estudios realizador por SIPORT 21 en cuanto a las distancias 

entre barcos durante las maniobras de atraque y desatraque, Las soluciones 

propuestas para el Yate de 95m de eslora garantiza los espacios de 

maniobra requeridos según las recomendaciones ROM 3.1-99, destacando 

que no se han realizado simulaciones con las configuraciones de alternativa 

A y B. 

 

 

 

 

Imagen 3. Cuadro comparativo diferentes alternativas: 

 

 

      Barcelona, 23 de Septiembre de 2013 

 

 

Miguel Ángel Andújar Meroño 
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1 Planta Alternativa A –Manga muelle de España 10 mts  
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2 Planta Alternativa B –Manga muelle de España 20 mts  
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Las Matas, 7 Octubre de 2013

A petición de Marina Port Vell se realiza esta nota técnica para validar las

soluciones finales proporcionadas por Ingeniería y Construcciones Catalonia obtenidas

de las soluciones propuestas por Siport21 en el estudio “Estudio de Maniobra para el

Proyecto de Rehabilitación Marina Port Vell (Puerto de Barcelona). Simulaciones

Adicionales” (Febrero 2013, SIport21) para el acceso de yates de hasta 95 m de eslora

al “Moll de Pescadors”.

ICC en su “Informe distribución muelle Pescadores. Marina Port Vell. Port de

Barcelona” (Septiembre 2013, Siport21) recoge la evolución del proyecto básico de la

reforma de Marina Port Vell. Dicho proyecto básico presentaba una distribución de

amarres que permitía el atraque de: cuatro barcos de 70x16 m, dos barcos de 60x15 m

y un barco de 50x13 m, tal y como se representa en la figura siguiente. Pero desde su

presentación a la Autoridad Portuaria de Barcelona en mayo de 2012 se han venido

trabajando diferentes alternativas con el objetivo de comprobar su viabilidad y evaluar

las áreas de navegación disponibles para el acceso de yates de mayores dimensiones,

hasta 95 m de eslora en Moll de Pescadors.

Figura 1. Configuración inicial del Proyecto básico de reforma
de MPV – mayo 2012
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En este sentido, Siport21 realizó un estudio de maniobra en simulador en el que

analizó las maniobras de acceso y salida con megayates de 80 m y 92 m de eslora en

“Moll Pescadors” manteniendo la alineación Sur de Moll d'Espanya ocupada por buques

de 20 m de manga, en una propuesta de distribución de atraques en “Moll Pescadors”

enviada por ICC en febrero de 2013, con diferencias sustanciales respecto a la

configuración inicial planteada según muestra la siguiente figura.

El estudio de maniobras se llevó a cabo con el Simulador de Maniobras en Tiempo

Real de Siport21, y a partir de los resultados de estas maniobras, se propuso soluciones

alternativas en las que se definió una configuración en los atraques de “Moll de

Pescadors” que permitiera el acceso de yates de hasta 95 m de eslora.

Así, se propuso dos alternativas, garantizándose en cualquiera de los casos el

espacio navegable recomendado por la ROM 3.1-99:

< Alternativa A. Yate máximo de 95 m de eslora en “Moll de Pescadors” con la

restricción de buques de 10 m de manga atracados en “Moll d'Espanya”. 

Figura 2. Propuesta ICC, febrero 2013. Configuración de analizada por
Siport21
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<  Alternativa B. Yate máximo de 95 m de eslora en “Moll de Pescadors” con la

restricción de buques de 20 m de manga atracados en “Moll d'Espanya”.

Para estas soluciones, los requerimientos de espacio de maniobra del yate de

95 m se obtuvieron de extrapolar los resultados de los espacios navegables obtenidos

de las maniobras de entrada y salida del estudio en el simulador en tiempo real para

embarcaciones de 92 m y de 80 m de eslora total realizadas en la configuración

propuesta en febrero de 2013, escalándolos para los tamaños de buques

considerados. La compatibilidad del resto de atraques se obtuvo mediante condiciones

en cadena de Este a Oeste. Las soluciones propuestas para el yate de 95 m de eslora

total garantizan los espacios de maniobra requeridos, destacando que en ningún caso se

han realizado simulaciones con estas alternativas (A y B).

En la siguiente tabla se muestran estos resultados preliminares para las dos

alternativas de soluciones estudiadas, y la configuración inicial analizada en simulador.

En ella se resumen las esloras máximas, en metros, en cada uno de los atraques:

Tabla 1. Esloras máximas en los atraques para cada configuración (m)

Atraque

Configuración
inicial del

Proyecto Básico

(Mayo 2012)

Configuración
Analizada

(Febrero 2013)

“Moll d'Espanya”
ocupado por

buques de manga
10 m

(Alternativa A)

“Moll d'Espanya”
ocupado por

buques de manga
20 m

(Alternativa B)

MR7 70 60 47  40

MR6 70 90 95 95

MR5 70 90 85 75

MR4 70 80 75 75

MR3 60 80 75 70

MR2 60 50 40 40

MR1 50 40 40 40

En ambas alternativas, A y B, se considera el retranqueo máximo de los tacones

del muelle en cada atraque, indicado en la siguiente tabla:

Tabla 2. Retranqueo máximo de cada tacón del muelle

Tacón MR7 MR6 MR5 MR4 MR3 MR2 MR1

Retranqueo 0 m 0m 12 m 13 m 7 m 12 m 0 m
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Del mismo modo, la siguiente tabla recoge la longitud (en metros) a recortar en

las pasarelas (“fingers”) de la configuración analizada (Febrero de 2013).

Tabla 3. Longitud a recortar en las pasarelas (m)

Pasarela Configuración inicial
“Moll d'Espanya”

ocupado por buques
de manga 10 m

“Moll d'Espanya”
ocupado por buques

de manga 20 m

Nº1 0 0 5

Nº2 0 0 0

Para la configuración de embarcaciones obtenida en cada una de las soluciones

propuestas (solución A y solución B) para garantizar el acceso de yates de hasta 95 m

de eslora en “Moll de Pescadors”, ICC solicita validar las soluciones suministradas a

fecha 26 de septiembre de 2013, y comprobar que la distribución final de atraques y

tamaño de embarcaciones garantiza los espacios de maniobra necesarios para la

maniobras de las embarcaciones consideradas, de acuerdo al informe de Siport21

emitido en febrero de 2013.

Analizada dichas soluciones se verifica que cumple con las recomendaciones

propuestas por Siport21 en dicho informe: configuración de eslora máxima en cada

uno de los atraques, retranqueo de los tacones de atraque y recorte de la longitud

de las pasarelas. A excepción del retranqueo del tacón del atraque MR2, donde las

soluciones propuestas por Siport21 en su estudio sí lo consideran, y las soluciones

proporcionadas por ICC no lo tiene en cuenta. 

Las siguientes figuras muestran la envolvente de los espacios navegables

escalados para los tamaños de las embarcaciones consideradas, obtenidos a partir de

las maniobras de entrada y salida del estudio en el simulador en tiempo real para

embarcaciones de 92 m y de 80 m de eslora total, en las configuraciones en planta

facilitadas por ICC para cada una de las alternativas analizadas: 



5

< Alternativa A. 

< Alternativa B.

Figura 3. Validación de las áreas de maniobra extrapoladas
para la Alternativa A

Figura 4. Validación de las áreas de maniobra extrapoladas
para la Alternativa B
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Como ya se ha comentado, se verifica que las soluciones propuestas por ICC

cumplen con las recomendaciones propuestas por Siport21, a excepción del

retranqueo del tacón del atraque MR2. Las soluciones propuestas por Siport21 en su

estudio sí consideraron el retranqueo de dicho atraque, mientras que las soluciones

proporcionadas por ICC no lo tiene en cuenta. Como se puede apreciar de las figuras de

arriba, se comprueba con las envolventes de los espacios navegables extrapolados (líneas

verdes y azules) la validez de las plantas sin retranquear el tacón.

Por tanto, se puede concluir que las plantas enviadas por ICC, 26 de Septiembre

de 2013, para cada alternativa (Alternativa A y Alternativa B), se consideran viables

para el acceso de yates de hasta 95 m de eslora para el atraque MR6 en “Moll de

Pescadors” con la configuración de atraques y embarcaciones máximas definidas en

el resto de atraques de la Tabla 1 de esta nota.

Las Matas, 4 de octubre de 2013
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1. Introducción

A solicitud de Marina Port Vell (MPV), se realiza una nota técnica con el objetivo

de  analizar la viabilidad de una nueva configuración de atraques en “Moll Pescadors”

proporcionada por Ingeniería y Construcciones Catalonia en Abril de 2014,

complementando los estudios anteriores.

La nueva configuración tiene la siguiente distribución de puestos de atraque:

< Atraque Nº 1: Megayate de 50 m de eslora

< Atraque Nº 2: Megayate de 80 m de eslora

< Atraque Nº 3: Megayate de 80 m de eslora

< Atraque Nº 4: Megayate de 70 m de eslora

< Atraque Nº 5: Megayate de 65 m de eslora

< Atraque Nº 6: Megayate de 55 m de eslora

< Atraque Nº 7: Megayate de 50 m de eslora

< Atraque Nº 8: Megayate de 30 m de eslora

Se considera además la disposición de muertos de fondeo de 40 t. Estos muertos

se sitúan frente al muelle a una distancia entre 20 y 40 m de la proa de los yates

atracados, en una zona con profundidad mínima 12.5 m. Adicionalmente, el Muelle Sur

de “Moll d'Espanya” se encuentra ocupado por buques de 120 m de eslora y 20 m de

manga. El Anejo I incluye un plano de la nueva configuración y la siguiente figura

muestra la disposición general de la nueva propuesta: 
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Siport21 tiene un amplio conocimiento del Puerto de Barcelona y en particular,

de la zona interior próxima a Marina Port Vell debido a que ha realizado numerosos

trabajos que se han contemplado para la realización de esta nota técnica. Estos trabajos

son:

1. “Validación de las Soluciones Alternativas del Estudio de Maniobra para el

Proyecto de Rehabilitación de Marina Port Vell (Puerto de Barcelona)”

(Siport21, Octubre 2013. Nota Técnica)

2. “Estudio de Maniobra para el Proyecto de Rehabilitación Marina Port Vell

(Puerto de Barcelona). Esloras máximas en Moll d’Rellotge y en Moll de la

Barceloneta” (Siport21, Febrero 2013. Nota Técnica)

3. "Estudio de Maniobra para el Proyecto de Rehabilitación Marina Port Vell

(Puerto de Barcelona). Simulaciones Adicionales" (Siport21, Febrero de 2013.

Informe)

4. “Estudio de Maniobra para el Proyecto de Rehabilitación Marina Port Vell

(Puerto de Barcelona). ADENDA” (Siport21, Octubre 2011. Informe)

5. “Estudio de Maniobra para el Proyecto de Rehabilitación Marina Port Vell

(Puerto de Barcelona)” (Siport21, Septiembre 2011. Informe)

Figura 1. Disposición en planta de la nueva configuración
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El principal estudio de referencia de esta nota es el realizado en Febrero de

2013 [referencia 3]. En dicho estudio se analizaron las maniobras de acceso y salida con

megayates de 80 m y 92 m de eslora en “Moll Pescadors” manteniendo la alineación Sur

de “Moll d'Espanya” ocupada por buques de 20 m de manga, en una propuesta de

distribución de atraques en “Moll Pescadors” enviada por Ingeniería y Construcciones

Catalonia diferente a la analizada en esta ocasión. El estudio se llevó a cabo con el

Simulador de Maniobras en Tiempo Real de Siport21, y a partir de los resultados de estas

maniobras, se propusieron soluciones alternativas en las que se definió una configuración

en los atraques de “Moll de Pescadors” que permitiera el acceso de yates de hasta 95 m

de eslora.

En esta ocasión se evalúan, a partir de los resultados obtenidos en dicho

estudio de referencia complementándolos con métodos deterministas y sin necesidad

de realizar simulaciones adicionales, las áreas de navegación de la nueva

configuración de puestos de atraque propuesta. Además, se supone la presencia de

buques de 120 m de eslora y 20 m de manga atracados en el Muelle Sur de “Moll

d'Espanya”, y se tiene en cuenta la posible interferencia de las líneas de amarre.

El desarrollo del análisis se lleva a cabo apoyándose en la metodología descrita

en los siguientes documentos de referencia:

< PIANC (Asociación Internacional de Navegación): “Approach channels. A guide

for design” (1997) y "Design and Operational Guidelines for Superyacht

Facilities" (2013).

< ROM 3.1-99: "Recomendaciones para el Proyecto de Configuración Marítima

de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación", editada por Puertos

del Estado.

En el análisis se considera que los yates cuentan con características similares a

la de los yates estudiados en simulador, es decir: dos hélices y dos timones y

“thruster” de proa, y adicionalmente “thruster” de popa en algunos casos. Del mismo

modo, los resultados obtenidos son válidos siempre y cuando se mantengan las

estrategias de maniobra planteadas en el estudio de referencia (entrada con reviro

y acceso ciando y salida directa).
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2. Validación de la Nueva Configuración

La nueva configuración, diferente de las analizadas en estudios anteriores, se

evalúa en base al área navegable disponible:

< Se valora por un lado el ancho del canal de navegación disponible.

<  Por otro los espacios de maniobra de los yates.

En ambos casos se tiene en cuenta la posible interferencia de las amarras de los

yates. Para ello se considera, además de la posición de los muertos de fondeo, la

información facilitada por Ingeniería y Construcciones Catalonia según la cual los yates

acceden con un calado máximo de 5 m, por lo que se acepta que los cabos de los yates

amarrados en sus puestos de atraque, junto a las zonas de maniobra, solo interfieren

al acceso o salida de los yates en el tramo de línea por encima de la cota -5 m. Según

las indicaciones de Ingeniería y Construcciones Catalonia (ICC), las líneas de amarre

forman una catenaria parabólica alcanzando la cota crítica de -5 m a una distancia de

1/3 de la longitud de la amarra en planta medida desde el barco. El tramo de línea

con cota superior a -5 m se ha indicado en los planos y figuras con  líneas en color rojo.

2.1 Canal de Navegación

A partir del documento del PIANC específico para megayates: Report 134 “Design

and Operational Guidelines for Superyacht Facilities” (2013), y la configuración en

planta de la zona analizada, en la zona frente a “Moll Pescadors” se debe garantizar un

canal recto con anchura mínima de valor 3.0 x B, siendo B la manga del yate que

navega. Este valor es válido para condiciones meteorológicas (viento, oleaje y

corriente) moderadas y un canal de una única vía de navegación.

En esta guía de referencia se incluye una gráfica de correlación eslora-manga de

megayates confeccionada a partir de diversas fuentes: bases de datos, publicaciones

sobre yates disponibles o información extraída de internet con valores de las

dimensiones principales (eslora y manga). Se considera esta gráfica para seleccionar la

manga máxima de referencia para cada tamaño de yate en los diferentes atraques,

necesaria para definir el ancho mínimo de canal de navegación en la marina.
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La siguiente tabla recoge la manga y dimensiones mínimas recomendadas de

ancho de canal para los yates en la nueva configuración:

Tabla 1. Ancho mínimo recomendado de Canal de Navegación

Eslora Manga 
Ancho mínimo recomendado de Canal

de Navegación frente al muelle

30 m 7.5 m 22.5 m

50 m 11.0 m 33.0 m

55 m 11.5 m 34.5 m

65 m 12.5 m 37.5 m

70 m 14.0 m 42.0 m

80 m 15.0 m 45.0 m

110 m* 16.5 m 49.5 m

120 - 140 m* 20.0 m 60.0 m

* La flota actual megayates con esloras superiores a 100 m es escasa, por lo que

en estos casos se ha considerado las mangas de yates reales y no el valor máximo

extrapolado de la gráfica.

Figura 2. Gráfica de correlación Eslora-Manga
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La nueva configuración propuesta dispone de un canal de navegación frente a

“Moll Pescadors” con un ancho efectivo de 49 m. Para el cálculo de esta distancia se

ha tenido en cuenta la interferencia con las líneas de amarre (tramo de línea por

encima de la cota crítica de  -5 m). Como se puede apreciar en la siguiente figura, y

en el plano del Anejo I,  el punto crítico se encuentra en el tramo de canal enfrente del

puesto de atraque Nº 7.

 El ancho de canal de acceso disponible de 49 m, tramo recto de una única vía

de navegación, es superior al valor mínimo recomendado para la flota de yates

analizada para la nueva configuración, yates entre 30 y 80 m de eslora.

Por tanto, a la vista de los resultados, aunque el canal de navegación disponible

es adecuado para la flota de yates analizada en la nueva configuración, se tiene que

dicho ancho no es válido para yates de manga superior a 16.5 m con la metodología

aplicada en estos estudios. Por ello, teniendo en cuenta que al muelle Moll d’Espanya

(15A) acceden megayates de eslora superior a 100 m, los cuales pueden llevar asociadas

mangas por encima de 16.5 m, se recomienda tomar algunas de las siguientes medidas

para permitir el acceso de dichos megayates:

< Reducir la eslora del Puesto Nº 7 de 50 m a 40 m, dejando por tanto un canal

de acceso de 58 m, conforme a las recomendaciones del PIANC, que permitiría

el acceso de yates de hasta 19.5 m (.20 m) de manga. Además se debe

Figura 3. Canal de navegación disponible para la nueva configuración
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comprobar que las amarras del yate atracado en el Puesto Nº 7 no interfieren

con el espacio de maniobra del yate que accede por el canal de navegación, por

lo que se recomienda también trasladar los muertos hacia “Moll Pescadors”.

< Debido a que el método utilizado para dimensionar el canal de navegación es

determinista y con resultados conservadores, se propone por lo tanto utilizar

un procedimiento más preciso, basado en herramientas de simulación en

tiempo real, que permita realizar un análisis estadístico detallado de los

espacios navegables, optimizando los resultados propuestos.

Figura 4. Canal de navegación máximo disponible
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2.2 Espacios de Maniobra

Respecto a la valoración del espacio de maniobra, se aplica la misma

metodología aplicada para el yate de 95 m en el estudio de Febrero de 2013 [referencia

3]. Así, los requerimientos de espacio de maniobra de los yates en los Puestos Nº 2,

Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 se obtienen de extrapolar los resultados de los espacios

navegables obtenidos de las maniobras de entrada y salida del estudio en el simulador

en tiempo real para embarcaciones de 92 m y de 80 m de eslora total, realizadas en la

configuración entonces propuesta, escalándolos para los tamaños de yates considerados

en cada puesto. Los resultados obtenidos son válidos siempre y cuando se mantengan

las estrategias de maniobra planteadas en el estudio de referencia (entrada con

reviro y acceso ciando y salida directa). 

En las siguientes figuras se incluye la valoración de espacios de maniobra para

cada uno de los yates y puestos de la nueva alternativa para las maniobras de entrada

y de salida. El Anejo I incluye también estos planos.

Figura 5. Espacios Navegables extrapolados. 
Yate 80 m. Atraque Nº 2. Entrada
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Figura 6. Espacios Navegables extrapolados.
Yate 80 m. Atraque Nº 2. Salida

Figura 7. Espacios Navegables extrapolados.
Yate 80 m. Atraque Nº 3. Entrada
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Figura 8. Espacios Navegables extrapolados.
Yate 80 m. Atraque Nº 3. Salida

Figura 9. Espacios Navegables extrapolados.
Yate 70 m. Atraque Nº 4. Entrada
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Figura 10.  Espacios Navegables extrapolados.
 Yate 70 m. Atraque Nº 4. Salida

Figura 11. Espacios Navegables extrapolados. 
Yate 65 m. Atraque Nº 5. Entrada
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Figura 12.  Espacios Navegables extrapolados.
Yate 65 m. Atraque Nº 5. Salida

Figura 13. Espacios Navegables extrapolados.
 Yate 55 m. Atraque Nº 6. Entrada
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Figura 14.  Espacios Navegables extrapolados. 
Yate 55 m. Atraque Nº 6. Salida

Figura 15. Espacios Navegables extrapolados.
 Yate 50 m. Atraque Nº 7. Entrada
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La evaluación de los espacios navegables en el Puesto Nº 1 y en el Puesto Nº 8

para un yate de 50 y 30 m respectivamente se realiza con metodología determinista

tomando de referencia las recomendaciones de espacios de maniobra en dársenas de

marinas deportivas que se incluyen en el documento del PIANC específico para

megayates. Según este documento, la anchura mínima del área de navegación y

maniobras debe ser al menos de 1.5 x L, siendo L el valor de la eslora, para

condiciones meteorológicas (viento, oleaje y corriente) de calma. En caso de

condiciones moderadas, se recomienda aumentar este valor hasta 1.75 x L.

En las siguientes figuras se incluye la valoración de estos espacios de maniobra

mínimos disponibles para las embarcaciones en estos atraques. 

Figura 16.  Espacios Navegables extrapolados.
Yate 50 m. Atraque Nº 7. Salida
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Figura 17.  Valoración espacio navegable. Yate 50 m. Atraque Nº 1

Figura 18. Valoración espacio navegable. Yate 30 m. Atraque Nº 8
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3. Validación de la Configuración Final

Ingeniería y Construcciones Catalonia, tras valorar las conclusiones obtenidas

para la configuración analizada en los apartados anteriores, suministra una nueva

alternativa final basada en las recomendaciones realizadas en el epígrafe  anterior, que

se denomina Configuración Final.

La nueva propuesta reduce la eslora del Puesto Nº 7 de 50 m a 40 m, y se

trasladan los muertos frente a los Puestos Nº 6, Nº 7 y Nº 8 una distancia aproximada

de 10 m hacia “Moll Pescadors”. La siguiente figura muestra la Configuración Final que

además se incluye en el Anejo I:

En esta alternativa el canal de navegación disponible entre los buques atracados

en “Moll d`Espanya” y los yates y sus líneas de amarre de “Moll Pescadors”, es de 58 m.

Esta anchura, conforme a las recomendaciones del PIANC, permite ampliar la manga

máxima recomendada en el acceso de yates de 16.5 m a 19.5 m (.20 m).

Por otro lado, ninguna de las amarraras de los yates atracados, en el tramo por

encima de la cota crítica de -5 m, interfiere con el espacio de maniobra del yate que

accede por el canal de navegación.

Figura 19. Disposición en planta de la Configuración Final
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En la siguiente figura se observa como las interferencias identificadas en la

configuración inicial analizada no existen en esta Configuración Final:

Figura 20. Disposición en planta de la Configuración Final
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4. Conclusiones

Se ha avaluado la accesibilidad de los yates (ancho del canal de navegación y

espacios de maniobra) para la nueva configuración de atraques en “Moll Pescadors”

facilitada por Ingeniería y Construcciones Catalonia en  Abril de 2014. Para ello, se ha

utilizado la metodología descrita en los documentos de referencia del PIANC y en la ROM

3.1-99. Adicionalmente se ha aplicado el mismo procedimiento planteado en el estudio

realizado en Febrero de 2013 [referencia 3] donde se extrapolaron los resultados de

los espacios navegables obtenidos de las maniobras de entrada y salida del estudio en

el simulador en tiempo real para embarcaciones de 92 m y de 80 m de eslora total,

realizadas en la configuración entonces propuesta, escalándolos para los tamaños de

yates considerados en cada puesto.

A partir de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones:

< Los resultados obtenidos en esta nota técnica son válidos siempre y cuando se

mantengan las estrategias de maniobra planteadas en el estudio de referencia

(entrada con reviro y acceso ciando y salida directa). 

< Los resultados son aplicables únicamente a embarcaciones con características

de maniobra similares a las de los buques estudiados en el estudio previo

realizado en Simulador [referencia Nº 3]. En este sentido, los resultados del esta

nota técnica se consideran válidos para yates que dispongan dos hélices y dos

timones y "thruster" de proa y "thruster" de popa en algunos casos.

< El canal de navegación disponible frente a “Moll Pescadors”para la nueva

configuración, con el Muelle Sur de “Moll d'Espanya” ocupado por buques de 120

m de eslora y 20 m de manga, es adecuado para la flota de yates analizada en

la nueva configuración.  El ancho de canal de acceso disponible, tramo recto

de una única vía de navegación, es superior al valor mínimo recomendado para

la flota de yates analizada para la nueva configuración (entre 30 y 80 m de

eslora) teniendo además en cuenta la posible interferencia de las líneas de

amarre (tramo de línea por encima de la cota -5 m).

< El canal de acceso disponible frente a “Moll Pescadors” en la nueva

configuración, con máxima ocupación en el Muelle Sur de “Moll d'Espanya”,  no

es válido para garantizar el acceso de yates de manga superior a 16.5 m con la

metodología aplicada en estos estudios. Teniendo en cuenta que al muelle Moll

d’Espanya (15A) acceden megayates de eslora superior a 100 m, los cuales

pueden llevar asociadas mangas por encima de 16.5 m, se recomienda tomar

algunas de las siguientes medidas que permita el acceso de dichos megayates:
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< Reducir la eslora del Puesto Nº 7 de 50 m a 40 m, dejando por tanto un

canal de acceso de 58 m, conforme a las recomendaciones del PIANC, que

permitiría el acceso de yates de hasta 19.5 m (.20 m) de manga. Además

se debe comprobar que las amarras del yate atracado en el Puesto Nº7

no interfieren con el espacio de maniobra del yate que accede por el

canal de navegación, por lo que se recomienda también trasladar los

muertos hacia “Moll Pescadors”.

< Debido a que el método utilizado para dimensionar el canal de

navegación es determinista cuyos resultados son conservadores, se

propone por lo tanto utilizar un procedimiento más preciso, basado en

herramientas de simulación en tiempo real, que permita realizar un

análisis estadístico detallado de los espacios navegables, optimizando

los resultados propuestos.

< De la evaluación del espacio de maniobra para un yate de 80 m en los Puestos

Nº2 y Nº 3, un yate de 70 m en el Puesto Nº 4, un yate de 65 m en el Puesto

Nº 5, un yate de 55 m en el Puesto Nº 6 y un yate de 50 m en el Puesto Nº 7,

se considera que la nueva configuración garantiza los espacios de maniobra

requeridos. Esta conclusión se obtiene de escalar, para los tamaños de yates

considerados en cada puesto, los resultados de espacios navegables obtenidos

de las maniobras de entrada y salida del estudio en el simulador en tiempo real

para embarcaciones de 92 m y de 80 m de eslora total. Cabe destacar que no

se han realizado simulaciones en esta alternativa. 

< A partir de la valoración de los espacios de maniobra para un yate de 50 m en

el Puesto Nº1 y un yate de 30 m en el Puesto Nº 8, se considera que el espacio

de maniobra disponible es adecuado para estos yates en la nueva configuración.

Esta conclusión se obtiene del análisis con metodología determinista incluida

en el documento del PIANC específico para megayates.

< Se ha valorado también la posición de las líneas de amarre de proa de los yates

atracados en “Moll Pescadors” a fin de identificar eventuales interferencias con

los espacios navegables. A partir de la información facilitada por Ingeniería y

Construcciones Catalonia (ICC), los yates acceden con un calado máximo de

5 m, y por lo tanto los cabos de amarre solo interfieren al acceso o salida de los

yates en el tramo de línea por encima de la cota -5 m. Adicionalmente, y según

las indicaciones de ICC, las líneas de amarre forman una catenaria parabólica

alcanzando la cota crítica de -5 m a una distancia de 1/3 de la longitud de la

amarra en planta medida desde el barco. Así, se ha verificado que dichas
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líneas no afectan tanto en el canal de acceso como a la zona de maniobra de

la configuración de yates analizada (entre 30 y 80 m).

Ingeniería y Construcciones Catalonia, tras valorar las conclusiones anteriores,

suministra una nueva alternativa en base a las recomendaciones realizadas, denominada

Configuración Final. En ella se reduce la eslora del Puesto Nº 7 de 50 m a 40 m, y se

trasladan los muertos frente a los Puestos Nº 6, Nº 7 y Nº 8 una distancia aproximada

de 10 m hacia "Moll Pescadors".

< Esta solución aumenta el espacio disponible de navegación. Así se dispone un

canal de navegación de 58 m que permite el acceso de yates de hasta 19.5 m

(.20 m) de manga, no existiendo interferencia con las líneas de amarre de los

yates atracados en Moll Pescadors, en el tramo por encima de la cota crítica

de -5 m.

< Esta alternativa también asegura los espacios de maniobra requeridos para yates

de 50 m en el Puesto Nº1, yates de 80 m en los Puestos Nº2 y Nº3,  yates de 70

m en el Puesto Nº4, yates de 65 m en el Puesto Nº5, yates de 55 m en el Puesto

Nº6, yates de 40 m en el Puesto Nº7 y yates de 30 m en el Puesto Nº8.

< Se considera que las maniobras de aproximación y separación al atraque se deben

realizar tanto con el personal del yate como con la asistencia externa de

personal de la Marina, que estarán alerta durante las maniobras de atraque para

controlar la fase final de reviro frente al puesto de amarre y aproximación con

líneas y defensas, informando al Capitán del yate de las distancias a estructuras

del puerto y barcos de los amarres adyacentes, así como la distancia a los buques

atracados en el “Moll d' Espanya”.

< En base a las conclusiones del principal estudio de referencia utilizado

[referencia 3], las fases críticas de las maniobras se realizan con uso intenso de

los elementos auxiliares de maniobra (hélices propulsoras y hélices de maniobra),

no existiendo por tanto margen de error. En este sentido cabe destacar el

posible efecto perjudicial que puede tener este uso exhaustivo de la

propulsión y el consiguiente chorro generado por las hélices, dirigido en

ocasiones hacia las proas de los buques atracados.

< En el caso que alguno de estos yates que acceden a “Moll d’Espanya” (15A)

tuvieran mangas superiores a 20.0 m, y teniendo en cuenta que el método

utilizado para dimensionar el canal de navegación es determinista, con

resultados conservadores, se propone utilizar un procedimiento más preciso,

basado en herramientas de simulación en tiempo real, que permita realizar un

análisis estadístico detallado de los espacios navegables, optimizando los

resultados propuestos.
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Así, la denominada Configuración Final, propuesta por Ingeniería y

Construcciones Catalonia y analizada en esta nota técnica resulta viable para los yates

y las condiciones analizadas con las restricciones indicadas, garantiza niveles de

seguridad adecuados en base a las recomendaciones PIANC. La siguiente figura muestra

la Configuración Final:

Madrid, Abril 2014

Gerente de Proyecto

Fdo.: D. Raúl Atienza Martín 

Capitán de la Marina Mercante

Fdo.: Cap. Carlos Cal Baudot

Director Técnico

Fdo: D. Ismael Verdugo Segovia

Vº Bº Director General

Fdo: D. José Ramón Iribarren Alonso

Figura 21. Disposición en planta de la Configuración Final
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Cada projecte i obra té unes característiques constructives diferents. Per això, en funció de la 

tipologia d’obra, s’exigeix una especialització constructiva determinada a les empreses 

contractistes que volen obtenir la licitació de les obres, d’acord amb la classificació en grups, 

subgrups i categories establerta en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Així doncs, l’objectiu del present annex és determinar quina classificació o qualificació han de 

tenir les empreses que volen optar a l’adjudicació del present projecte “d’infraestructura 

marítima del moll de Pescadors al Port Vell de Barcelona”, per dur a terme la execució de les 

seves obres. 

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 

Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes 

per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

 

Grup F. Marítimes 

Subgrup 5. Amb pilots i tablestaques 

Categoria f. Anualitat mitja superior  a 2.400.000 euros 
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PROJECTE D´INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA

Obres d´ampliació del moll de Pescadors - pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 26,83000 €

A0112000 h Cap de colla 20,05000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 18,00000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 18,00000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 18,00000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 18,30000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012S000 H SUBMARINISTA 109,37000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 15,98000 €

A0140000 H MANOBRE 15,05000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 15,57000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 14,14000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 39,60000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 36,32000 €

C150GA00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 47,91000 €

C150GPTN H PONTONA PER A MÀQUINA DE PILOTATGE, COL�LOCACIÓ I RETIRADA DE FORJATS, PER
A MÀQUINÀRIA DE BOMBEIG DE FORMIGÓ I EN GENERAL PER A QUALSEVOL TREBALL
QUE EXIGEIXI MEDIS MARINS.

738,63000 €

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 94,42000 €

C150MLC6 h Camió semiremolc per a transports especials de 35 t de càrrega útil, amb dolly i 20 m de llargària 51,11000 €

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària 75,71000 €

C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y la colocación de elementos prefabricados.

7.448,95000 €

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta 150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

2.937,39000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 117,56000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 75,80000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL�LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

14,85000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,65000 €

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,99000 €

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

6,30000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 2,33000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 5,78000 €

C200U001 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS NELSON
PER A XAPA COL�LABORANT

13,52000 €

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics,
encamisat i formigonat de piló complet

150,43000 €

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 6,29000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 8,90000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B05AVA04 kg Beurada bituminosa anticarburant 1,08000 €

B060C32P M3 FORMIGO HA-35/F/20/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA FLUÏDA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

125,50000 €

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

123,50000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,82000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,58000 €

B0DEN M ENCOFRAT PER A JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 27,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0DCVIGA M ENCOFRAT PER A BIGA CORRETJA  PREFABRICADES DE FORMIGÓ, PER TRES CARES 18,75000 €

B0DPRELO M2 PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO HA-35/B/20/IIIc+Qb, DE CANTO 0,10 M, CON ARMADURA
ACERO B500S CELOSIA EN ESPERA PARA POSTERIOR HORMIGONADO IN SITU DE RESTO
LOSA FORJADO.

88,00000 €

B3Z5U001 m2 TUB METÀL�LIC DE ACER S275 J2G3 PER A ENTUBACIÓ PERDUDA DE PILONS 114,35000 €

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl�lic per a formigonat de pilons 0,41000 €

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL�LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,75000 €

B44Z50XP kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa
de imprimación antioxidante.

1,95000 €

B4D93B97 u Cassetó per a sostre nervat de poliestirè expandit de 100x100 cm i 50 cm d'alçària 3,52000 €

B4PZUC10 M BANDA DE NEOPRÈ SENSE ARMAR DE 75 MM D'AMPLADA I 15 MM DE GRUIX, PER A
RECOLZAMENTS D'ESTRUCTURES PREFABRICADES

5,97000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

32,97000 €

BD13177B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A ENCOLAR

2,75000 €

BF13DN70 M TUBS D'ACER H=2,0M SEGONS DISSENY PER AL MOLL DE LA BARCELONETA 255,00000 €

BQQ11A10 u NORAI TIPUS MB200 D'EQUIPORT PER A AMARRATGE 1.281,15000 €

BV21120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE
FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-2

18,62000 €

BV217708 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D´ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D´UNA SÈRIE DE CINC PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE
83-303-84, UNE 83-304-84 I UNE 83-313-90

63,78000 €

BV251103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER
PER A ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

82,25000 €

BV255101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%,
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

63,26000 €

BV258103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR
FORMIGONS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

17,95000 €

BVA72122 U ASSAIG D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL ULTRASÒNIC D'UN PILÓ DE 20 A 40 M DE
FONDÀRIA, INSTRUMENTAT AMB TRES TUBS I TRES DIAGRAFIES PER PILÓ, SEGONS LA
NORMA NF P 94-160-1 O ASTM D 6760, PER A UN NOMBRE MÍNIM DE DETERMINACIONS
CONJUNTES IGUAL A 4

380,72000 €
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MATERIALS

BVA761A0 U ASSAIG SEMIESTÀTIC STATNAMIC DE CÀRREGA D'UN PILÓ, AMB DESPLAÇAMENT A
OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP, PER A UNA CÀRREGA DE PROVA DE 4000 KN

7.386,30000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,79000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 15,98000 = 0,07990

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 18,00000 = 0,09000

Subtotal: 0,16990 0,16990

Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,58000 = 0,60900

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 0,82000 = 0,00836

Subtotal: 0,61736 0,61736

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00170

COST DIRECTE 0,78896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78896
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F202RETI PA DEMOLICIÓ CONTROLADA DE MOLL HISTÒRIC
PER PERMETRE EL PAS DE BIGUES
D'ARRIOSTRAMENT PER ANCORATGE DE NOVA
ESTRUCTURA AL MOLL HISTÒRIC

Rend.: 1,000 16.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 F214RETI M2 RETIRADA DE CADENES I NETEJA DE FONS MARÍ
PER PERMETRE EL CLAVAT DE PILOTS

Rend.: 1,000 30,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 F215RETI M2 RETIRADA DE CADENES I NETEJA DE FONS MARÍ
PER PERMETRE LA COL�LOCACIO DELS TRENS
DE FONDEIG

Rend.: 1,000 30,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F216RETI UD RETIRADA BIGA CANALETA EXISTENT MOLL
INFERIOR

Rend.: 1,000 3.987,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 F217RETI UD DEMOLICIÓ DE PLAQUES PRETENSADES 1ER
TRAM

Rend.: 1,000 6.912,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 F3EZCART UD UD DE ELABORACIÓ, SUMINISTRAMENT I
COL�LOCACIÓ DE CAPITELLS METÀL�LICS
D'ACER S275JR, PER SUSTENTACIÓ EXTRA DE
JÀSSERES SOBRE ELS PILOTS. INCLOU TOTS
ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS PER REALITZAR ELS TREBALLS
PER UNITAT DE PILOT.

Rend.: 1,000 1.499,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 1,000 /R x 26,83000 = 26,83000

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 20,05000 = 40,10000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 15,57000 = 124,56000

A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 18,00000 = 144,00000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 8,000 /R x 18,30000 = 146,40000

A012S000 H SUBMARINISTA 1,000 /R x 109,37000 = 109,37000

Subtotal: 591,26000 591,26000

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

8,000 /R x 2,33000 = 18,64000

C150GPTN H PONTONA PER A MÀQUINA DE PILOTATGE,
COL�LOCACIÓ I RETIRADA DE FORJATS, PER A
MÀQUINÀRIA DE BOMBEIG DE FORMIGÓ I EN
GENERAL PER A QUALSEVOL TREBALL QUE
EXIGEIXI MEDIS MARINS.

0,253 /R x 738,63000 = 186,87339

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

8,000 /R x 5,78000 = 46,24000

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 1,000 /R x 39,60000 = 39,60000

Subtotal: 291,35339 291,35339

Materials

B44Z50XP kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el
taller para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante.

157,000      x 1,95000 = 306,15000
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B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL�LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

177,606      x 1,75000 = 310,81050

Subtotal: 616,96050 616,96050

COST DIRECTE 1.499,57389
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.499,57389

P-7 F4L1CIMC ML EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ CORREGUDA
ENTERRADA EN MOLL HISTÓRIC PER ANCLATJE
A LA MATEIXA DE LA NOVA ESTRUCTURA

Rend.: 1,000 193,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,450 /R x 18,00000 = 8,10000

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,0875 /R x 26,83000 = 2,34763

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,05000 = 6,02000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 20,68000 = 9,30600

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 18,00000 = 0,10800

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 15,98000 = 0,12784

A0112000 h Cap de colla 0,175 /R x 20,05000 = 3,50875

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,0788 /R x 18,30000 = 1,44204

Subtotal: 30,96026 30,96026

Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,150 /R x 117,56000 = 17,63400

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,1111 /R x 0,99000 = 0,10999

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,1111 /R x 3,65000 = 0,40552

Subtotal: 18,14951 18,14951

Materials

B0DCVIGA M ENCOFRAT PER A BIGA CORRETJA
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, PER TRES
CARES

1,000      x 18,75000 = 18,75000

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,000      x 0,82000 = 0,82000

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

1,000      x 123,50000 = 123,50000

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,78896 = 0,78896

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 144,27896 144,27896

COST DIRECTE 193,38873
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,38873



PROJECTE D´INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA

Obres d´ampliació del moll de Pescadors - pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-8 F4L1FORJ M2 EXECUCIÓ DE FORJAT PLATAFORMA SEGONS
PROJECTE. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL�LOCACIÓ DE PRELLOSES ENTRE JÀSSERES
DE HA-35/B/20/IIIc+Qb, AMB GELOSIA PER
MONTATGE POSTERIOR SOBRE LES MATEIXES
DE L'ARMAT DE LA LLOSA IN SITU DE CANTELL
FINAL 0,40 M, INCLOSA PRELLOSA, AMB ACER
B500S, ARMADURES DE REFORÇ I FORMIGÓ
HA-35/B/20/IIIc+Qb BOMBEJAT, FORMIGONAT EN
BANDAS EN FASES INDEPENDIENTES.

Rend.: 1,000 239,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,630 /R x 18,00000 = 11,34000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,0788 /R x 18,30000 = 1,44204

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,630 /R x 18,00000 = 11,34000

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,0875 /R x 26,83000 = 2,34763

A0112000 h Cap de colla 0,175 /R x 20,05000 = 3,50875

Subtotal: 29,97842 29,97842

Maquinària

C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con
capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y
la colocación de elementos prefabricados.

0,0066 /R x 7.448,95000 = 49,16307

C150GA00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,063 /R x 47,91000 = 3,01833

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,1111 /R x 3,65000 = 0,40552

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0562 /R x 117,56000 = 6,60687

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta
150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

0,0066 /R x 2.937,39000 = 19,38677

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,1111 /R x 0,99000 = 0,10999

Subtotal: 78,69055 78,69055

Materials

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

0,200      x 123,50000 = 24,70000

B0DPRELO M2 PRELOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-35/B/20/IIIc+Qb, DE CANTO 0,10 M, CON
ARMADURA ACERO B500S CELOSIA EN ESPERA
PARA POSTERIOR HORMIGONADO IN SITU DE
RESTO LOSA FORJADO.

1,000      x 88,00000 = 88,00000

B0DCVIGA M ENCOFRAT PER A BIGA CORRETJA
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, PER TRES
CARES

0,1175      x 18,75000 = 2,20313

B4PZUC10 M BANDA DE NEOPRÈ SENSE ARMAR DE 75 MM
D'AMPLADA I 15 MM DE GRUIX, PER A
RECOLZAMENTS D'ESTRUCTURES
PREFABRICADES

0,265      x 5,97000 = 1,58205

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

24,393      x 0,58000 = 14,14794

Subtotal: 130,63312 130,63312
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COST DIRECTE 239,30209
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,30209

P-9 F4L1JAINT UD SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE JÀSSERA
PREFABRICADA INTERIOR DE FORMIGÓ ARMAT
HA-35/B/12/IIIc+Qb, DE FINS A 7 X 1,10 X 0,70 M,
AMB PAS PER A PILOTS I ELEMENTS DE FIXACIÓ
PER A SUPORT DE BIGUETES. INCLOU ACER B
500S, FORMIGÓ I ENCOFRAT, EXECUCIÓ
EXTERIOR A L'OBRA I TRANSPORT POSTERIOR
A OBRA. RECOLZADA A PILOT. INCLOSOS
TREBALLS AMB BARCASSA I MITJANS
AUXILIARS MARÍTIMS I D'ELEVACIÓ PER A LA
SEVA COL�LOCACIÓ. L'ACABAT SUPERFICIAL
SERÀ FRATASSAT RASPATLLAT VIST AMB
DESNIVELLS NO SUPERIORS A 5MM.

Rend.: 0,244 3.699,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,120 /R x 15,05000 = 69,08197

A0121000 H OFICIAL 1A 0,560 /R x 18,00000 = 41,31148

A0112000 h Cap de colla 0,280 /R x 20,05000 = 23,00820

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,140 /R x 26,83000 = 15,39426

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,840 /R x 18,00000 = 61,96721

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,840 /R x 18,00000 = 61,96721

Subtotal: 272,73033 272,73033

Maquinària

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,240 /R x 0,99000 = 0,97377

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,5129 /R x 6,29000 = 13,22189

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,069 /R x 3,65000 = 1,03217

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,340 /R x 6,30000 = 8,77869

C200U001 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS
NELSON PER A XAPA COL�LABORANT

0,3372 /R x 13,52000 = 18,68420

C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con
capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y
la colocación de elementos prefabricados.

0,0425 /R x 7.448,95000 = 1.297,46055

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta
150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

0,0425 /R x 2.937,39000 = 511,63555

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t
de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària

0,0383 /R x 75,71000 = 11,88399

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,170 /R x 75,80000 = 52,81148

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,017 /R x 94,42000 = 6,57844

Subtotal: 1.923,06073 1.923,06073

Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1.257,000      x 0,58000 = 729,06000

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

4,000      x 123,50000 = 494,00000
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B0DEN M ENCOFRAT PER A JÀSSERES PREFABRICADES
DE FORMIGÓ

10,000      x 27,75000 = 277,50000

Subtotal: 1.500,56000 1.500,56000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,72730

COST DIRECTE 3.699,07836
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.699,07836

P-10 F4L1JAPER UD SUBMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE JÀSSERA
PREFABRICADA PERIMETRAL DE FORMIGÓ
ARMAT HA-35/B/12/IIIc+Qb, DE FINS A 7 X 1,10 X
0,70 M, AMB PAS PER A PILOTS I ELEMENTS DE
FIXACIÓ PER A SUPORT DE BIGUETES. INCLOU
ACER B 500S, FORMIGÓ I ENCOFRAT, EXECUCIÓ
EXTERIOR A L'OBRA I TRANSPORT POSTERIOR
A OBRA. RECOLZADA A PILOT. INCLOSOS
TREBALLS AMB BARCASSA I MITJANS
AUXILIARS MARÍTIMS I D'ELEVACIÓ PER A LA
SEVA COL�LOCACIÓ. L'ACABAT SUPERFICIAL
SERÀ FRATASSAT RASPATLLAT VIST AMB
DESNIVELLS NO SUPERIORS A 5MM.

Rend.: 0,244 4.352,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,310 /R x 20,05000 = 25,47336

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,930 /R x 18,00000 = 68,60656

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,140 /R x 26,83000 = 15,39426

A0121000 H OFICIAL 1A 0,620 /R x 18,00000 = 45,73770

A0140000 H MANOBRE 2,480 /R x 15,05000 = 152,96721

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,930 /R x 18,00000 = 68,60656

Subtotal: 376,78565 376,78565

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,069 /R x 3,65000 = 1,03217

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t
de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària

0,0383 /R x 75,71000 = 11,88399

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,017 /R x 94,42000 = 6,57844

C200U001 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS
NELSON PER A XAPA COL�LABORANT

0,3372 /R x 13,52000 = 18,68420

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,340 /R x 6,30000 = 8,77869

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,240 /R x 0,99000 = 0,97377

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,170 /R x 75,80000 = 52,81148

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta
150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

0,0425 /R x 2.937,39000 = 511,63555

C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con
capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y
la colocación de elementos prefabricados.

0,0425 /R x 7.448,95000 = 1.297,46055

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,5129 /R x 6,29000 = 13,22189

Subtotal: 1.923,06073 1.923,06073
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Materials

B0DEN M ENCOFRAT PER A JÀSSERES PREFABRICADES
DE FORMIGÓ

10,000      x 27,75000 = 277,50000

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1.031,120      x 0,58000 = 598,04960

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

9,500      x 123,50000 = 1.173,25000

Subtotal: 2.048,79960 2.048,79960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,76786

COST DIRECTE 4.352,41384
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.352,41384

P-11 FUB02TAN ML FONAMENTACIO CORREGUDA PER A TANCA Rend.: 1,000 184,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,450 /R x 18,00000 = 8,10000

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 18,00000 = 0,10800

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 20,68000 = 9,30600

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,05000 = 6,02000

Subtotal: 23,53400 23,53400

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,1111 /R x 3,65000 = 0,40552

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,1111 /R x 0,99000 = 0,10999

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,150 /R x 117,56000 = 17,63400

Subtotal: 18,14951 18,14951

Materials

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,78896 = 0,78896

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

1,000      x 123,50000 = 123,50000

B0DCVIGA M ENCOFRAT PER A BIGA CORRETJA
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, PER TRES
CARES

1,000      x 18,75000 = 18,75000

Subtotal: 143,03896 143,03896

COST DIRECTE 184,72247

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,72247

P-12 FUR01TAN ML TANCA FORMADA PER TUBS D'ACER H=2,0M
SEGONS DISSENY PER AL MOLL DE LA
BARCELONETA

Rend.: 1,000 268,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,05000 = 6,02000
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A0112000 h Cap de colla 0,175 /R x 20,05000 = 3,50875

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 18,00000 = 0,10800

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,0788 /R x 18,30000 = 1,44204

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 15,98000 = 0,12784

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,0875 /R x 26,83000 = 2,34763

Subtotal: 13,55426 13,55426

Materials

BF13DN70 M TUBS D'ACER H=2,0M SEGONS DISSENY PER AL
MOLL DE LA BARCELONETA

1,000      x 255,00000 = 255,00000

Subtotal: 255,00000 255,00000

COST DIRECTE 268,55426

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,55426

P-13 G2144301 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ SOBRE
MOLL

Rend.: 1,000 38,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 18,30000 = 7,32000

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,05000 = 6,02000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,720 /R x 15,57000 = 11,21040

Subtotal: 24,55040 24,55040

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 5,78000 = 2,31200

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955

Subtotal: 13,46035 13,46035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36826

COST DIRECTE 38,37901
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,37901

P-14 G2144302 M2 DEMOLICIÓ DE RAMPA DE FORMIGÓ ZONA
CANTONADA MOLLS PESCADORS-TORRE NORD
AMB MITJANS MARÍTIMS

Rend.: 1,000 344,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,05000 = 6,02000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,400 /R x 18,30000 = 7,32000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,720 /R x 15,57000 = 11,21040

Subtotal: 24,55040 24,55040

Maquinària

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta
150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

0,030 /R x 2.937,39000 = 88,12170
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C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con
capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y
la colocación de elementos prefabricados.

0,030 /R x 7.448,95000 = 223,46850

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 5,78000 = 2,31200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880

Subtotal: 319,87100 319,87100

COST DIRECTE 344,42140
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,42140

P-15 G3E5U051 M EXECUCIÓ DE PILOT IN SITU DE DIÀMETRE 950
CM, AMB CAMISA METÀL�LICA D'ACER S275 J2G3
PER A ENTUBACIÓ PERDUDA, INCLOSOS
MITJANS MARÍTIMS, PART PROPORCIONAL DE
PONTONA, GRUA FLOTANT I BARCASSA,
EXCAVACIÓ AMB PARTS PROPORCIONALS DE
BIVALVA TIPUS BENOTO, ENTUBACIÓ,
COL�LOCACIÓ DE 2 TUBS PVC DIAM. 110 MM EN
TOTA LA SEVA LONGITUD, FORMIGÓ
HA-35/F/20/IIIC+QB, SUBMINISTRAMENT I
COL�LOCACIÓ D'ARMADURES B500S (FINS I TOT
SUBMINISTRAMENT, ELABORACIÓ I MUNTATGE
D'ACER).

S'INCLOURÀ LA INJECCIÓ EN PUNTA DE
LLETADA PER UN DELS TUBS DE Ø 110 MM AMB
PERFORACIÓ FINS A 2M SOTA LA PUNTA DEL
PILOT SI FOS NECESSARI.

ELS PILOTS ES COL�LOCARAN PER
COORDENADES, TAL COM S'INDICA EN ELS
PLÀNOLS UTILITZANT ELS MITJANS
NECESSARIS DE GEOREFERÈNCIES O SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Rend.: 4,548 586,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 18,00000 = 1,97889

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 15,57000 = 3,08113

A012S000 H SUBMARINISTA 0,030 /R x 109,37000 = 0,72144

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 1,400 /R x 18,30000 = 5,63325

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,05000 = 0,88171

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,050 /R x 26,83000 = 0,29496

Subtotal: 12,59138 12,59138

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,280 /R x 75,80000 = 4,66667

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,097 /R x 14,14000 = 0,30158

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,100 /R x 39,60000 = 0,87071

C150Z001 dia Jornada diurna de 10 horas de pontona con
capacidad de carga y dimensiones suficientes para
ubicar la grúa necesaria para ejecución de pilotajes y
la colocación de elementos prefabricados.

0,030 /R x 7.448,95000 = 49,13555

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i

0,250 /R x 150,43000 = 8,26902
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PARTIDES D'OBRA

formigonat de piló complet

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,700 /R x 5,78000 = 0,88962

C150Z003 dia Grúa de celosia para ubicación en pontona, de hasta
150 tn para ejecución de pilotes, montaje y
desmontaje de prefabricados.

0,030 /R x 2.937,39000 = 19,37592

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,700 /R x 2,33000 = 0,35862

C1RA2500 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL�LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,393 /R x 14,85000 = 4,54838

Subtotal: 88,41607 88,41607

Materials

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl�lic per a formigonat de
pilons

1,000      x 0,41000 = 0,41000

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL�LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

4,8359      x 1,75000 = 8,46283

B3Z5U001 m2 TUB METÀL�LIC DE ACER S275 J2G3 PER A
ENTUBACIÓ PERDUDA DE PILONS

2,985      x 114,35000 = 341,33475

B060C32P M3 FORMIGO HA-35/F/20/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
FLUÏDA  I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM

0,745      x 125,50000 = 93,49750

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

38,750      x 0,78896 = 30,57220

BD13177B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A
ENCOLAR

2,000      x 2,75000 = 5,50000

Subtotal: 479,77728 479,77728

Altres

G3E5PERF m Perforación de diámetro 100 mm, incluidos medios
flotantes, para inyecciones en punta de pilotes.

0,012      x 300,05000 = 3,60060

G3E5INJE tn Inyección de lechada de cemento en punta de pilote
para formación de bulbo, incluido medios flotantes.

0,002      x 800,02000 = 1,60004

Subtotal: 5,20064 5,20064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18887

COST DIRECTE 586,17424
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 586,17424

P-16 G4D93B97 M2 FORJAT LLEUGER SOBRE ESTRUCTURA
SEGONS SECCIÓ TIPUS

Rend.: 1,000 88,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 18,00000 = 0,18000

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,630 /R x 18,00000 = 11,34000

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,630 /R x 18,00000 = 11,34000
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,175 /R x 20,05000 = 3,50875

A0111000 H ENCARREGAT D'OBRA 0,0875 /R x 26,83000 = 2,34763

A0140000 H MANOBRE 0,035 /R x 15,05000 = 0,52675

Subtotal: 29,24313 29,24313

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,1111 /R x 3,65000 = 0,40552

C150GA00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,063 /R x 47,91000 = 3,01833

C200D000 H VIBRADOR D'AGULLA 0,1111 /R x 0,99000 = 0,10999

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,0562 /R x 117,56000 = 6,60687

Subtotal: 10,14071 10,14071

Materials

B4D93B97 u Cassetó per a sostre nervat de poliestirè expandit de
100x100 cm i 50 cm d'alçària

2,2502      x 3,52000 = 7,92070

B060C32V M3 FORMIGO HA-35/P/12/IIIC+QB, DE CONSISTENCIA
PLÀSTICA  I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

0,200      x 123,50000 = 24,70000

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

24,393      x 0,58000 = 14,14794

B0DCVIGA M ENCOFRAT PER A BIGA CORRETJA
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, PER TRES
CARES

0,1175      x 18,75000 = 2,20313

Subtotal: 48,97177 48,97177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43865

COST DIRECTE 88,79426
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,79426

P-17 G4LM11CM T TRANSPORT ESPECIAL DE ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ A MENYS DE 25
KM, AMB CAMIÓ SEMIREMOLC DOLLY DE 35 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 20 M DE LLARGÀRIA, INCLOSA
DESCÀRREGA EN MARINA PORT VELL.

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,030 /R x 15,57000 = 0,46710

Subtotal: 0,46710 0,46710

Maquinària

C150MLC6 h Camió semiremolc per a transports especials de 35 t
de càrrega útil, amb dolly i 20 m de llargària

0,1902 /R x 51,11000 = 9,72112

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,030 /R x 94,42000 = 2,83260

Subtotal: 12,55372 12,55372

COST DIRECTE 13,02082
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02082
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PARTIDES D'OBRA

P-18 G4LM12CM T TRANSPORT ESPECIAL DE ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ ENTRE 25 I 50 KM,
AMB CAMIÓ SEMIREMOLC DOLLY DE 60 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 30 M DE LLARGÀRIA, INCLOSA
DESCÀRREGA EN MARINA PORT VELL.

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,015 /R x 15,57000 = 0,23355

Subtotal: 0,23355 0,23355

Maquinària

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t
de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària

0,1502 /R x 75,71000 = 11,37164

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,015 /R x 94,42000 = 1,41630

Subtotal: 12,78794 12,78794

COST DIRECTE 13,02149
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02149

P-19 G4LM13CM T TRANSPORT ESPECIAL DE ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ ENTRE 50 I 100
KM, AMB CAMIÓ SEMIREMOLC DOLLY DE 60 T DE
CÀRREGA ÚTIL I 30 M DE LLARGÀRIA, INCLOSA
DESCÀRREGA EN MARINA PORT VELL.

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,015 /R x 15,57000 = 0,23355

Subtotal: 0,23355 0,23355

Maquinària

C150MPC8 h Camió semiremolc per a transports especials de 60 t
de càrrega útil, amb dolly i 30 m de llargària

0,1502 /R x 75,71000 = 11,37164

C150GW00 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 80 T 0,015 /R x 94,42000 = 1,41630

Subtotal: 12,78794 12,78794

COST DIRECTE 13,02149
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02149

P-20 GQQ11A02 UD NORAI TIPUS MB200 D'EQUIPORT PER A
AMARRATGE, INCLOSA COL�LOCACIÓ

Rend.: 1,000 1.494,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,500 /R x 18,00000 = 45,00000

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 15,05000 = 75,25000

Subtotal: 120,25000 120,25000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 2,500 /R x 36,32000 = 90,80000

Subtotal: 90,80000 90,80000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BQQ11A10 u NORAI TIPUS MB200 D'EQUIPORT PER A
AMARRATGE

1,000      x 1.281,15000 = 1.281,15000

Subtotal: 1.281,15000 1.281,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,80375

COST DIRECTE 1.494,00375
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.494,00375

P-21 GRA01PRI PA PARTIDA ALÇADA PER CANALETES I PRISMES
DE SERVEIS

Rend.: 1,000 98.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 GUR02FIR M2 FERM FLEXIBLE AMB MESCLA BITUMINOSA (3CM
RODADURA + 7 CM INTERMITJA) AMB BASE DE
20 CM DE TOT-U ARTIFICIAL.

Rend.: 1,000 49,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,05000 = 0,75250

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 15,57000 = 0,04671

Subtotal: 1,24191 1,24191

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 6,36365 6,36365

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 32,97000 = 32,97000

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 42,36250 42,36250

COST DIRECTE 49,96806
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96806

P-23 GUR22FIR M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB
MICROAGLOMERAT, INCLOS FRESAT PREVI I LA
COL�LOCACIÓ DE TOPES LATERALS EN LA ZONA
DE RAMPA

Rend.: 1,000 14,66 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 15,57000 = 4,67100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 5,11370 5,11370

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,035 /R x 92,39000 = 3,23365

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,22690 5,22690

Materials

B05AVA04 kg Beurada bituminosa anticarburant 4,000      x 1,08000 = 4,32000

Subtotal: 4,32000 4,32000

COST DIRECTE 14,66060
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66060

P-24 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE
DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE
FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-2

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE
DEL CON D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE
FORMIGÓ FRESC, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12350-2

1,000      x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 18,62000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62000

P-25 J0607708 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84,
UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
I UNE 83-313-90

Rend.: 1,000 63,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV217708 U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D´ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D´UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE 83-300-84,
UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
I UNE 83-313-90

1,000      x 63,78000 = 63,78000

Subtotal: 63,78000 63,78000
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COST DIRECTE 63,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,78000

P-26 J0B21103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES
GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 82,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV251103 U DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES
GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 82,25000 = 82,25000

Subtotal: 82,25000 82,25000

COST DIRECTE 82,25000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25000

P-27 J0B25101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA
DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%,
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I
ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 63,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV255101 U DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA
DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%,
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I
ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A
ARMAR FORMIGONS SEGONS LA NORMA
UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 63,26000 = 63,26000

Subtotal: 63,26000 63,26000

COST DIRECTE 63,26000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,26000

P-28 J0B28103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT
D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR
FORMIGONS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV258103 U ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT
D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR
FORMIGONS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

1,000      x 17,95000 = 17,95000

Subtotal: 17,95000 17,95000



PROJECTE D´INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS AL PORT VELL DE BARCELONA

Obres d´ampliació del moll de Pescadors - pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 17,95000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,95000

P-29 J3V12122 U ASSAIG D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL
ULTRASÒNIC D'UN PILÓ DE 20 A 40 M DE
FONDÀRIA, INSTRUMENTAT AMB TRES TUBS I
TRES DIAGRAFIES PER PILÓ, SEGONS LA
NORMA NF P 94-160-1 O ASTM D 6760, PER A UN
NOMBRE MÍNIM DE DETERMINACIONS
CONJUNTES IGUAL A 4

Rend.: 1,000 380,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BVA72122 U ASSAIG D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL
ULTRASÒNIC D'UN PILÓ DE 20 A 40 M DE
FONDÀRIA, INSTRUMENTAT AMB TRES TUBS I
TRES DIAGRAFIES PER PILÓ, SEGONS LA
NORMA NF P 94-160-1 O ASTM D 6760, PER A UN
NOMBRE MÍNIM DE DETERMINACIONS
CONJUNTES IGUAL A 4

1,000      x 380,72000 = 380,72000

Subtotal: 380,72000 380,72000

COST DIRECTE 380,72000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,72000

P-30 J3V161A0 U ASSAIG SEMIESTÀTIC STATNAMIC DE CÀRREGA
D'UN PILÓ, AMB DESPLAÇAMENT A OBRA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP, PER A
UNA CÀRREGA DE PROVA DE 4000 KN

Rend.: 1,000 7.386,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BVA761A0 U ASSAIG SEMIESTÀTIC STATNAMIC DE CÀRREGA
D'UN PILÓ, AMB DESPLAÇAMENT A OBRA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'EQUIP, PER A
UNA CÀRREGA DE PROVA DE 4000 KN

1,000      x 7.386,30000 = 7.386,30000

Subtotal: 7.386,30000 7.386,30000

COST DIRECTE 7.386,30000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.386,30000
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PARTIDES ALÇADES

PPAUU004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
LES MILLORES OFERTADES PER LA
CONSTRUCTORA
-TRACTAMENT ANTICORROSIÓ EN PILOTES
AQUESTA PROPOSTA CONSISTEIX A APLICAR
UNA MASSILLA ANTICORROSIÓ A BASE DE
RESINES EPOXÍDIQUES SENSE DISSOLVENTS
EN LES CAMISES PERDUDES DELS PILONS A
EXECUTAR EN EL TRAM AFECTAT PER LA
CARRERA DE MAREA (APROXIMADAMENT
ENTRE LES COTES +1.00 I -1.00 SNMM).
-TRACTAMENT ANTICORROSIU A ARMADURES
DE REFORÇ DELS NUSOS DE CONNEXIÓ PILOT =
BIGA JÀSSERA PREFABRICADA

Rend.: 1,000 38.976,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUIAMB PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

Rend.: 1,000 91.478,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUSERV PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER PALLOLS. Rend.: 1,000 209.160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUSESA PA PARTIDA ALÇADA PER A SEGURETAT I SALUT. Rend.: 1,000 43.002,93 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUURCE PA PARTIDA ALÇADA ESTRUCTURA LLEUGERA I
PAVIMENTACIÓ EN LA ZONA DE L'ASCENSOR
D'ENTRADA AL EDIFICI D'OFICINES DE MARINA
PORT VELL. INCLOU RAMPA PER ACCES DESDE
COTA DE MOLL SUPERIOR.

Rend.: 1,000 26.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

G3E5INJE tn Inyección de lechada de cemento en punta de pilote para formación de bulbo, incluido medios
flotantes.

800,02000 €

G3E5PERF m Perforación de diámetro 100 mm, incluidos medios flotantes, para inyecciones en punta de pilotes. 300,05000 €
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1. FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

 
En tractar-se d’un projecte amb una duració de les obres inferiors als 12 mesos no cal incloure 

revisió de preus. 

En cas d’endarreriment de l’obra o qualsevol altre motiu pel qual calgués realitzar la revisió de 

preus serà d’aplicació la següent fórmula per a la revisió de preus dels capítols més importants 

del pressupost, extreta del Quadre de fórmules tipus generals de revisió de preus del 

contractes d’obra del estat i organismes autònoms: 
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Sent: 

Kt = Coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t. 

Ho = Índex de cost de la mà d’obra en la data de la licitació. 

Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment de la execució t. 

Eo = Índex de cost de la energia en la data de licitació. 

Et = Índex de cost de la energia en el moment de la execució t. 

So = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de la licitació. 

St = Índex de cost de materials siderúrgics en la data de la execució t. 

Co = Índex de cost del cemento en la data de la licitació. 

Ct = Índex de cost del ciment en el moment de la execució t. 
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