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1. HISTÒRIA DEL PORT DE BARCELONA 

 
1.1 EL NAIXEMENT DEL PORT 

 
El vincle entre la ciutat de Barcelona, el mar i el port és molt estret. Barcelona va néixer en un 

petit turó situat en un gran pla, el qual tenia un suau pendent cap al mar, cosa que va permetre 

el desenvolupament progressiu, sense obstacles ni límits físics. Dos rius, el Besòs i el 

Llobregat, li oferien aigua suficient, i el mar Mediterrani li oferia recursos i una via de 

comunicació. La suau serra litoral completava un entorn natural caracteritzat per un clima 

excel•lent, ben comunicat amb l’interior del país i amb la resta de la costa. Però aquestes 

condicions terrestres particularment favorables per al naixement i desenvolupament de la ciutat, 

no van venir lligades a unes condicions marítimes també favorables: Barcelona no disposava 

d’abrics naturals que li permetessin realitzar activitats d’amarratge de les embarcacions i les 

operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies amb seguretat i eficàcia. 

 

El port de Barcelona nasqué com un port natural situat en una platja que estava entre una 

petita península que formava la muntanya de Montjuïc i la desembocadura del riu Llobregat. 

Aquest últim era l’únic punt mínimament protegit que podien utilitzar els antics navegant en 

molts quilòmetres de costa. A l’antic litoral existia una illa, Maians, situada a uns 400 m de 

l’església de Santa Maria del Mar, tal i com es pot observar a la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Illa de Maians. 

 

Barcelona va iniciar la construcció de les primeres muralles amb les invasions dels bàrbars, a 

l’any 263. Des d’aleshores, la ciutat va anar creixent en importància i paral·lelament es 
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multiplicaren les al·lusions al Port, que continuava situant-se en aquella època al sud de la 

muntanya de Montjuïc. 

 

 

Figura 2. Primeres obres portuàries de Pere IV. 

 

La ciutat es va convertir en la indiscutible capital marítima dels Reis d’Aragó entre 1164 i 1285, 

durant els regnats d’Alfons II, Pere II, Jaume I. Amb Pere III va sorgir el projecte d’instal·lar una 

Atarazana Real, les famoses Drassanes, que encara avui són conegudes per tothom. La data 

no és segura, però si és cert que a l’any 1378 la Ciutat de Barcelona demana a Pere IV que 

reprengui unes obres portuàries iniciades per Pere III, que els temporals havien interromput. 

Aleshores, ja s’utilitzava de forma general com a lloc de FONDEIG la zona compresa entre les 

Drassanes i la Ciutat, degut a que l’antic port situat al Sud de Montjuïc s’havia omplert de 

sorres, degut a l’avanç del riu Llobregat i del seu delta, pel que va perdre l’eficàcia com a zona 

de resguard marítim per falta de calat. 

 

Quan la importància del tràfic marítim i les dimensions dels vaixells de la Baixa Edat Mitja 

dificultaren l’apropament a les platges, obligant a fondejar pràcticament en el mar obert per 

carregar i descarregar una considerable quantitat de productes, la ciutat i, en ella, el conjunt del 

país, es proposà construir un port artificial. Els terribles temporals de llevant provocaren un 

gran nombre de naufragis al llarg dels segles X al XII. Començà aleshores una dilatada i, en 
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ocasions, molt difícil lluita contra les condicions naturals d’una costa que, sota l’aparença 

tranquil·la, presentava una dinàmica i unes dificultats quasi impossibles de superar en les 

condicions tècniques de l’Era Preindustrial. 

 

Els barcelonins van decidir unir esforços per poder construir un port artificial més segur, que 

pogués afavorir i facilitar les operacions comercials de càrrega i descàrrega, i que 

desenvolupés el comerç marítim que exigia la Ciutat. 

 

 
1.2 PRIMER PORT ARTIFICIAL 

 
Aquest somni, de tenir un port segur, que en aquesta part del litoral català significava disposar 

d’un port artificial, no es va començar a fer realitat fins el 8 de desembre de 1438: el rei Alfons 

V el Magnànim, atorgà als  consellers de la Ciutat de Barcelona el privilegi de construir un port, 

amb els seus molls corresponents, de la forma i en el lloc que ells decidiren. 

 

En menys d’un any les obres de construcció del moll es van iniciar, però una dècada més tard, 

els temporals patits en la costa ja havien fet malbé tots els treballs de la seva execució. 

 

 

Figura 3. Primer Port artificial. Construït l’any 1438. 

 

Fou el 20 de setembre de 1477 quan, sota el regnat de Joan II, es col·locà la primera pedra del 

moll que tindria la vocació de ser el definitiu i que va arribar a tenir una longitud de 103 m de 

llarg, arribant fins l’illa de sorra de Maians, front on avui està ubicat el Govern Civil. Aquest moll 

es va batejar amb el nom de la Santa Creu, i amb el pas del temps se’l va conèixer amb el nom 

de moll Vell, el qual constitueix el nucli de l’autèntic port exterior i artificial de Barcelona, on tant 

homes com la Ciutat es van unir en la lluita contra els elements per fer possible un port útil i 
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segur. 

 

L’obra bàsica de resguard portuària fou el dic de l’Est, i a partir de l’illa de Maians es va 

expandir progressivament cap al sud i cap al sud-oest. Paral·lelament, les sorres transportades 

pel mar s’acumulaven en quantitats importants a la platja ubicada a l’est d’aquesta obra, 

depositant aquest material sobre els terrenys guanyats al mar, fent que la gent del mar i 

pescadors hagin estat els que històricament l’han habitat. 

 

 
1.3 PROBLEMES DE CALAT EN EL SEGLE XVIII 

 
Les ampliacions no es van paralitzar. A l’any 1723 el dic de l’Est s’estenia fins l’actual moll dels 

Pescadors i al 1772, amb Carles III com a rei, es va construir la torre Llanterna, convertida avui 

en un rellotge. 

 

 

Figura 4. Torre Llanterna, coneguda avui como torre del Rellotge. 

 

Però tot i així, al port encara li faltava calat. A l’any 1743, la sorra havia generat una barrera, 

que s’estenia des de l’extrem del dic de l’Est fins la torre de Las Pulgas (on avui està situada la 

Puerta de la Paz i el monument a Colón). Aquesta circumstància obligà a tancar el port a la 

navegació. La solució al problema de falta de calat no es va superar fins el 1816, amb la 

prolongació de l’escullera, que a l’any 1.882 va arribar fins on avui en dia es troba el dic Flotant. 

Encara faltaria superar un altre obstacle: la formació d’una nova barrera de sorra, reacció 

marítima natural sorgida pel canvi de corrents que es solucionà amb la perllongació del dic de 

l’Est i la construcció d’un contradic. El resultat va ser que es delimità una nova bocana del port, 

que queda definida entre l’extrem del dic de l’Est i un nou moll, que es perllonga des del litoral 

fins el peu de la muntanya de Montjuïc, on avui està el moll de Ponent. 
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1.4 CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA D’OBRES: 1868 

 
Les entitats de Barcelona van aprofitar el Real Decret del 14 de octubre de 1868 sobre Obres 

Públiques, per continuar millorant el Port. Sol·licitaren la constitució d’una Junta amb l’objectiu 

de finalitzar les obres de millora i dragat del Port. L’11 de desembre de 1868, en un Decret del 

Ministeri de Foment, es donava el vistiplau a aquesta millora, i la primera sessió de la Junta es 

va fer el 6 de febrer de 1869. 

 

Amb les millores fetes, quedava construït un veritable i efectiu port exterior, lliure de les 

acumulacions de terres i sorres, i una superfície resguardada d’unes 110 hectàrees d’aigua. 

Entre els anys 1877 i 1882 es va construir el primer moll transversal, on avui està ubicat el moll 

de Barcelona. 

 

 

Figura 5. Representació de la visita de les esquadres al port durant l’Exposició Universal de 

1888. 

 

Les obres continuaven sense descans. El 1926 finalitzà una nova perllongació del dic de l’Est i 

durant el 1958 es va iniciar l’expansió cap al sud. El 1912 i el 1962 es van construir nous 

contradics, a mesura que avançava el port cap al sud-oest. A l’any 1968, el port exterior tenia 

una superfície d’aigües abrigades de prop de 500 hectàrees. 
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Figura 6. Fotografia aèria del port en perspectiva, cap el 1968. 

 

 
1.5 LA PRIMERA EXPANSIÓ PEL DELTA: 1966 

 
L’avanç del Port de nord-est a sud-oest li fa rodejar la muntanya de Montjuïc, iniciant a l’any 

1966 la construcció d’un port interior al Delta del Llobregat. Es draga la zona i s’afegeixen 250 

hectàrees noves al recinte portuari. Dos mil anys després, l’activitat comercial del port de 

Barcelona torna al seu primitiu emplaçament: a l’oest de la muntanya de Montjuïc. 

L’Estatut d’Autonomia del Port, concedit a l’any 1978, suposava la culminació d’una sòlida 

tradició històrica del Port de Barcelona. Passa a ser considerada una entitat amb règim 

mercantil. Al mateix temps, s’obren les portes a una etapa plena de possibilitats de futur, i a 

més a més, a l’any 1987 es comença a elaborar el Pla Estratègic, un ambiciós projecte que 

afectava a totes les activitats de la Comunitat Portuària. 

 

 
1.6 CREACIÓ DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA: 1992 

 
La Llei del 24 de novembre de 1992 de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, suprimeix les 

Juntes d’Obra i els Ports Autònoms i es crea l’Ens Públic de Ports de l’Estat, amb la missió de 

coordinar i controlar l’eficàcia del sistema portuari, així com de les autoritats portuàries, 

responsables de la gestió dels ports. Així és com el Port de Barcelona es rebateja com Autoritat 

Portuària de Barcelona. 

 

Barcelona esdevé en la ciutat mediterrània que ha experimentat un major creixement turístic. 

Els Jocs Olímpics de 1992 significaren l’oportunitat de donar a conèixer al món les 
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excel•lències del potencial turístic de la ciutat. El port de Barcelona va saber estar a l’altura de 

les circumstàncies. 

 

 

Figura 7. Creuers al Port durant els Jocs Olímpics de 1992. 

 

A partir d’aleshores, el nombre de creuers i passatgers no ha deixat d’augmentar, fet que ha 

permès situar durant els últims anys el Port de la capital catalana com el port més important 

d’Europa en modalitat turística. 

 

 
1.7 CAMÍ CAP AL FUTUR 

 
Des de la primera pedra del port definitiu a l’any 1477 fins les 786 hectàrees del recinte actual, 

passant cada cop per més i millors instal·lacions de molls, dics i contradics, de les contínues 

ampliacions, de les edificacions de tot tipus, de les redefinicions i rebatejos del Port com 

Autoritat Portuària de Barcelona, les lleis, els plans i el treball i esforç sense límits, s’ha anat 

assumint una posició destacada entre els ports europeus. El Port de Barcelona és el primer 

port del Mediterrani  en càrrega general de contenidors i en creuers, i el tercer d’Europa en 

vehicles. 
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Tants anys d’esforços i d’il·lusions  ens han obsequiat un port polivalent, estructurat en tres 

zones fonamentals: el Port Vell, el port comercial i el port logístic. 

 

El Port Vell, al que pertanyen els molls de Barceloneta, Rellotge i el moll del Dipòsit, s’ha 

consolidat com una zona destacada d’oci popular. 

 

 
1.8 EL PORT VELL 

 
El Port Vell, part de l’antic moll del Bosch i Alsina i els seus magatzems que rodejaven tot el 

port dins l’escullera, han sofert un canvi radical respecte la seva estructura arquitectònica i la 

seva estètica. Amb motiu de les Olimpíades de 1992, el moll de Bosch i Alsina fou convertit en 

la part contigua de la carretera del Litoral  i les seves afluències, com a molls pesquers, i el club 

nàutic, transformats en moderna llotja al nou conjunt del Maremàgnum. 

 

En concret, els molls que conformen la dàrsena Comercial del Port de Barcelona (Moll del 

Dipòsit i molls del Rellotge i la Barceloneta), s’han transformat en molls d’amarratge dels iots 

més luxosos de mig i gran calat, oferint una visió de la ciutat de Barcelona moderna, 

cosmopolita i neta. 

 

 

Figura 8. Reconversió urbanística del Port Vell. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present projecte és el de definir i descriure les obres necessàries per poder 

executar el moll de Pescadors, de tal manera que el terreny suporti els esforços que es 

transmetran. 

 

Figura 9. Planta emplaçament del moll de Pescadors. 

 

 

Figura 10. Planta geomètrica del nou moll. 
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3. ANTECEDENTS 

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

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

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

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

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

Dàrsena del Comerç. 

 

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

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

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

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

Muralla. 

 

 

Figura 11. Planta situació de la Dàrsena Comercial, al Port Vell de Barcelona. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Moll del Dipòsit 

Barceloneta i Rellotge 

Moll d’Espanya 

Moll Sota Muralla 

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

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

marina. 

 

 
3.1 MOLLS DEL RELLOTGE I BARCELONETA 

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

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

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

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

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

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

 

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

amb una canaleta per als serveis (veure Figura 12). 

 

 

Figura 12. Secció tipus del moll del Rellotge i Barceloneta. 

 
 

3.1.1 Desperfectes als molls del Rellotge i Barceloneta 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

de plaques, tot i no presentar deterioraments tan avançats, si mostraven greus problemes, amb 
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armadures totalment trencades per corrosió i esquerdes d’alguns centímetres d’amplada. 

Aquests d’anys s’estenien al llarg de tots dos molls. 

 

Pel que fa als pilots, jàsseres i capitells, es detectaren diverses fissures i esquerdes al llarg del 

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

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

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

 
 

3.1.2 Projectes de reparació als molls del Rellotge i Barceloneta 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

economitzant l’obra i reduint l’impacte ambiental. 

 

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

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

 

A continuació (Figura 13 i Figura 14) es mostra un esquema en planta i una secció de la solució 
duta a terme al projecte: 
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Planta: 

 

Figura 13. Planta de la solució executada de reparació dels molls Barceloneta i Rellotge. 

 

 

Secció transversal: 

 

Figura 14. Secció transversal de la solució executada de reparació dels molls Barceloneta i 

Rellotge. 
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3.2 MOLLS DEL DIPÒSIT I SOTA MURALLA 

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

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

port han anat evolucionant amb la ciutat dotant a aquest d’un espai on es realitzen diverses 

activitats i convertint-lo en un espai important per al ciutadà. El Moll del Dipòsit, dins el port 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

m2. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

encastat al capitell del pilot més exterior del pòrtic. 

 

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

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

penetraven a una profunditat aproximada de 16 m respecte el nivell del mar (veure Figura 15). 
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Figura 15. Secció tipus moll del Dipòsit abans del projecte de reparació. 

 

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

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

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

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

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

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

del Dipòsit. 

 

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

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

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

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

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

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

0,508 m de diàmetre (veure Figura 16). 
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Figura 16. Secció tipus moll Sota muralla abans del projecte de reparació. 

 
 

3.2.1 Desperfectes als molls del Dipòsit i Sota muralla 

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

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

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

nova bocana del Port de Barcelona. 

 

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

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

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

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

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

de reforç dels pilars i fonaments més danyats. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

3.2.2 Projectes de reparació als molls del Dipòsit i Sota muralla 

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

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

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

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

fonamentats sobre el fons marí (Figura 17 i Figura 18). 

 

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

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

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

 

 

Figura 17. Secció tipus moll del Dipòsit després del projecte de reparació. 
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Figura 18. Secció tipus moll Sota muralla després del projecte de reparació. 

 

 
3.3 ESTAT ACTUAL DEL MOLL D’ESPANYA 

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

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

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

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

conformen la marina. 

 

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

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

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

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

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

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

per al pas de serveis amb una canaleta de 70x30 cm i també passos de serveis mitjançant 

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

coronat finalment per una capa de 5 cm de formigó. 
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Figura 19. Planta geomètrica detall del moll d’Espanya. 

 

 

Figura 20. Secció tipus al moll d’Espanya. 

 

 

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

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

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

 

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

VELL 

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

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

instal·lacions per als capitans i les tripulacions. Un segon edifici dins del mateix complex 
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albergarà dutxes, lavabos i bugaderia. Ambdós edificis, d’una i dues plantes respectivament, se 

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

 

També s’han projectat 4 nous pantalans, sistemes d’amarratge (trens de fondeig) i un corredor 

de serveis als molls de la Barceloneta i Rellotge. 

 
 

3.4.1 Plataforma de Recepció 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

Figura 21. Planta geomètrica de la plataforma de Recepció. 

 

Figura 22. Secció tipus de la plataforma de Recepció. 
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Aquestes obres s’iniciaren el 25 d’octubre de 2012 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

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

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

 
 

3.4.2 Plataforma de Serveis 

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

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

de serveis). 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

Figura 23. Planta geomètrica i constructiva de la plataforma de Serveis. 
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Aquestes obres s’iniciaren el 16 de maig de 2013 per part del contractista U.T.E. Marina Port 

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

l’obra de 5,5 mesos, finalitzant-se el 30 d’octubre de 2013. 

 
 

3.4.3 Nous pantalans 

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

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

 

- Els pantalans flotants SM i MD estan formats per 2 flotadors de 14,20 m de llarg per 

3.00 m d'ample i 1 flotador de 13,20 de llarg i 3,00 d'ample, instal·lats mitjançant braços 

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

pantalà. Es disposaran igualment fingers de 8,00, 9,50 i 12,00 m de longitud, tots ells 

flotants. 

- El pantalà flotant A, de 80 m de longitud, està format per 5 flotadors de 15,45 m de llarg 

per 4,95 m d'ample i serà ancorat a 5 pilots de 800 mm de diàmetre. A l'extrem final del 

pantalà es disposarà un altre transversal de 30 m longitudinals i 3,00 m d'ample amb 2 

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

embarcacions de fins a 15 m d'eslora. Es disposaran igualment fingers de 4,00, 6,00, 

9,50 i 12,00 m de longitud, tots ells flotants. 

- El pantalà flotant B de 103,30 m de longitud està format per 7 flotadors de 14,65 m de 

llarg per 4,95 m d'ample i s’ancorarà a 7 pilots de 800 mm de diàmetre. A l'extrem final 

del pantalà es disposarà un altre transversal de 40,00 m longitudinals i 3,00 m d'ample 

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

allotjar embarcacions de fins a 20 m d'eslora. Es disposaran fingers igualment flotants 

de 9,50, 12,00 i 18,00 m de longitud, aquests últims amb un piloti al seu extrem final de 

500 mm de diàmetre. 

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

d’amplada a la cota +1,50 msnm en dues alineacions, una perpendicular al moll de la 

Barceloneta de 132,75 m de longitud per a l’amarrament d’embarcacions de fins a 30 m 

d’eslora i l’altre, perpendicular a aquesta última de 50 m de longitud i 6 m d’amplada, 

igual que la resta del pantalà, sobre la qual s’ubicarà una benzinera entre d’altres 

serveis. 

 

Els pantalans flotants estaran fabricats de formigó armat i farciments de polipropilè reciclat 
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d'alta densitat. Els fingers flotants seran d'acer galvanitzat. El paviment dels elements que 

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

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

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

plataforma que sustenta el paviment. 

 

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

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

del pantalà C. 

 
 

3.4.4 Trens de fondeig d’amarratge 

 
Les obres consisteixen en la instal·lació de trens fondejos d'amarratge que permetin donar 

cabuda a la distribució d'embarcacions amb suficient capacitat de tir segons cada cas en 

particular. La proposta relativa al projecte de trens de fondeig, independent d’aquest, 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. 

 

El període d’execució de les obres es va estimar un termini de tres 3 mesos, tot i que encara no 

s’han iniciat. A l’annex núm. 11 del present projecte s’inclou un resum de l’estudi i els càlculs 

realitzats l’octubre de 2013 per ICC. 

 
 

3.4.5 Corredor de serveis als molls de la Barceloneta i Rellotge 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

la conformarà una subbase granular de 20cm de gruix. Les tres capes de terreny a col·locar 
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deuran ser compactades fins al 100% del Proctor Modificat. 

 

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

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

gruix. Per tal de repartir adequadament les càrregues es fa necessari ampliar l’àmbit de la 

citada llosa en 50 cm a banda i banda de la rasa executada. Sobre la llosa de formigó es 

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

 

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

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

 

 
3.5 PROJECTE D’INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA DEL MOLL DE PESCADORS 

 
Tot i que la remodelació del moll de Pescadors, objecte del present projecte, es preveia en els 

plans futurs de reforma de la marina, no ha estat fins ara que s’ha pogut començar a pensar en 

el desenvolupament d’un projecte complert. Això és degut a que el moll de Pescadors estava 

fins ara explotat per la Confraria de Pescadors. 

 

L’acord recentment negociat entre l’Autoritat Portuària i la Confraria consisteix en l’alliberament  

de gairebé un 25% dels 24.103 m2 de l’espai que fins ara ocupaven els pescadors, a canvi de 

finançament per la nova llonja i una nova fàbrica de gel. 

 

Entre els espais alliberats es troba el corresponent al moll de Pescadors, que ha estat 

recuperat per part de MPV, i és en aquest projecte on es proposen les actuacions que caldrà 

dur a terme per a la creació de la nova infraestructura capaç d’albergar 8 vaixells, entre ells dos 

de 80 m d’eslora. 

 

La nova plataforma es trobarà al costat sud del edifici d’oficines de MPV. 

 

 

4. PROPIETATS DEL TERRENY 

 
A l’annex núm. 4 del present projecte s’inclou l’estudi geotècnic realitzat el mes de març de 

2014 per GEOS Geotècnia. 
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5. CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 
5.1 ACCIONS A CONSIDERAR 

 
El valor característic o nominal de les diferents accions que poden actuar sobre l’estructura es 

determina a partir de la ROM-02.90 i del CTE DB SE-AE. 

 

�� Denominació Notació 
Verticals Horitzontals 

Valor Unitat Valor Unitat 

��� PES PROPI �� 25 

�

�
   

��� CÀRREGA PERMANENT �� 0,5 

�

�
   

��� ESTACIONAMENT ��� 15,0 

�

�
   

��� 
Maniobra de bucs: 
ATRACADA 

���� 148,9  
� �297,8 
� 

��� 
Maniobra de bucs: 
AMARRATGE 

���� 50,0 
� �100,0 
� 

��  Mediambiental: NEU �!" 0,4 

�

�
   

��# Accidental: ATRACADA $� 210,6  
� �421,2  
� 

��& 
Accidental: 
AMARRATGE 

$� 75,0 
� �150,0 
� 

��' 
Accidental: CAMIÓ 
BOMBERS 

$( 20,0 

�

�
   

 

Posteriorment a la determinació de les accions de càlcul, s’ha procedit a determinar les 

combinacions més desfavorables per al disseny. 

 

 
5.2 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

 
Els estats límit últims (ELU) són aquells estats que produeixen la ruïna per ruptura i col·lapse 

estructural de l'obra o de part d'ella. A efectes d'ordenar els càlculs, convé classificar els 

possibles modes de fallada adscrits als Estats Límit Últims en els grups següents: 

 

• EQU. Pèrdua d'equilibri estàtic. L'estructura perd les seves condicions d'estabilitat com 

a conseqüència d'alguna acció excessiva sense que la resistència dels materials de 
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l'estructura o la resistència del terreny juguin algun paper apreciable en això. 

• STR. Esgotament d'algun element estructural. Aquests elements poden esgotar la seva 

resistència de diversos modes (punxonament, flexió, etc.) als que la resistència del 

material juga un paper primordial. 

• GEO. Trencament del terreny. Són aquelles fallades en què la resistència del terreny té 

un paper essencial. Com a exemple de mode de fallada adscrita a aquest tipus d'ELU, 

pot citar-se l'enfonsament d'una profunda. 

Situació permanent o transitòria: 

()*,+ ∙ �-,+ + ).,� ∙
/

+0�
�-,� +().,1 ∙ Ψ3,1 ∙ �-,1

4

15�
 

 

Accidental per a situacions excepcionals: 

()*,+ ∙ �-,+ + )6 ∙ "- + ).,� ∙ Ψ�,� ∙
/

+0�
�-,� +().,1 ∙ Ψ�,1 ∙ �-,1

4

15�
 

 

Els estats límit de servei (ELS) són aquells estats que produeixen la pèrdua de funcionalitat de 

l'obra o d'una part d'ella, de forma reversible o irreversible, a causa d'una fallada estructural, 

estètica, ambiental o per condicionant legal. Als Estats Límit de Servei es consideren tots 

aquells modes de fallada que redueixen o condicionen l'ús i explotació de l'obra o que poden 

significar una reducció de la seva vida útil. 

 

Les fallades funcionals que poden provocar que una obra deixi de complir els requisits de 

servei exigits a les premisses de projecte, encara no implicant la ruïna immediata, han d'ésser 

establerts en cada cas concret. 

 

A efectes d'ordenar els càlculs, els possibles modes de fallada funcionals adscrits als Estats 

Límit de Servei poden classificar-se en els següents grups: 

 

• DEX. Deformacions excessives del terreny. Són aquelles fallades funcionals produïdes 

per deformacions o moviments excessius del terreny que, bé directament o bé de forma 

induïda a les instal·lacions o elements estructurals que es recolzen o estan ubicats al 

seu entorn, impedeixen el correcte funcionament de l'obra o d’un dels seus trams. Com 

a exemple d'aquest mode de fallada pot citar-se l'assentament del camí de rodolament 

d'una grua. 
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• EST. Estètics. Són aquelles fallades provocades per l'acció del terreny que afecten 

l'aspecte estètic de l'obra. Com a exemple d'aquest mode de fallada pot citar-se la 

pèrdua d'alineació  de la vora o la pèrdua de la verticalitat d'un moll. 

Estat límit de servei: 

Combinació poc freqüent o característica: 

()*,+ ∙ �-,+ + ).,� ∙
/

+0�
�-,� +().,1 ∙ Ψ3,1 ∙ �-,1

4

15�
 

 

Combinació freqüent: 

()*,+ ∙ �-,+ + ).,� ∙ Ψ�,� ∙
/

+0�
�-,� +().,1 ∙ Ψ�,1 ∙ �-,1

4

15�
 

 

Combinació quasi-permanent: 

()*,+ ∙ �-,+ +
/

+0�
().,1 ∙ Ψ�,1 ∙ �-,1
4

10�
 

 

 

6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Durant l’elaboració del projecte s’han plantejat diverses opcions per tal de donar solució a la 

nova estructura; aquestes alternatives plantegen diferents situacions, per tal de resoldre les 

cotes d’ús per a les quals està destinat el nou moll així com el manteniment dels serveis actuals 

al moll antic. 

 

A l’annex núm. 3 del present projecte es mostren les dos principals solucions proposades, el 

criteri de selecció de l’alternativa final i la descripció de la solució plantejada amb les seves 

principals característiques. S’ha buscat una solució que permeti donar una resposta el més 

efectiva possible i econòmica, donant resposta alhora a les necessitats del port. 

 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
La actuació és una extensió de la solució adoptada per la plataforma de serveis. 
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La nova estructura del moll de Pescadors consisteix en una plataforma adossada a l’actual moll 

i a la mateixa cota +2,75 m. La nova plataforma es recolza en el moll existent, per mitjà de 

l’encastament de les jàsseres interiors, fet que permet construir el nou forjat solidari a l’existent. 

A sobre el moll existent s’executa també una biga correguda que té per funció arriostrar les 

jàsseres recolzades, incrementant la resposta del conjunt  estructural enfront esforços. 

Presenta una geometria en planta variada: un primer tram rectangular, a tocar del pantalà que 

separa els molls de Pescadors i de Balears i que comença al límit de l’espai considerat 

concessió de MPV, un segon tram en forma de “dent de serra” en la direcció del moll existent, 

un tram rectangular allà on s’acaba el moll de Pescadors i que respectarà l’alineació del moll 

del Rellotge al cantó nord de l’edifici d’oficines de MPV i, finalment, al costat sud del mateix 

edifici, hi ha una darrera plataforma triangular. 

 

Es preveu construir a l’entrada de la dàrsena, en l’extrem més meridional del nou moll i tot 

coincidint amb el límit de la concessió, una extensió a la plataforma, per mitjà de pantalà flotant, 

on es pretén implantar un servei de Ferrys que connectarà l’extrem sud-oest de la dàrsena amb 

l’àrea d’oci a la banda del moll d’Espanya. El present projecte no contempla la construcció 

d’aquest pantalà ni la implementació del servei de Ferrys. 

 

Tot i que part del nou moll manté la mateixa alineació que el moll del Rellotge i que de manera 

natural tendirien a convergir, quedaran separats per l’edifici existent atès que entre mig es troba 

l’ascensor exterior de l’edifici d’oficines. A més a més hi ha una diferencia de cotes, ja que el 

moll de Pescadors es troba a la +2,75 m, en front dels +2 m del moll del Rellotge. La solució 

proposada per connectar ambdós molls serà l’extensió dels extrems de cada moll amb 

paviment lleuger, que quedaran units mitjançant una passarel·la d’alumini i fusta, que permeti 

salvar la diferencia de cotes, ubicada en l’espai disponible entre l’ascensor i la façana de 

l’edifici. 

 

La superfície total aproximada de plataforma és de 1.650 m2. La plataforma es recolza en un 

total de 78 pilots de diàmetre 950 mm executats amb mitjans marítims que assoleixen la cota 

+0,50 m per sobre el nivell del mar en coronació i -25 m en la seva punta, pels 31 pilots que 

sostenen les jàsseres interiors, i -39 m pels 47 pilots que suporten les jàsseres perimetrals. Per 

sobre cada pilot es disposa un capitell, que eleva la cota de la plataforma 50 cm més, alhora 

que incrementa la superfície sobre la que es recolza la plataforma. 

 

L'execució de la plataforma es realitzarà mitjançant jàsseres prefabricades de formigó armat de 

70 cm de cantell i 110 cm d’amplada, convenientment lligades amb les esperes dels pilots i 

entre si, sobre les quals es disposarà un encofrat col·laborant perdut amb el que es formarà 
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una llosa de formigó armat de 40 cm. L’espai per sobre de la llosa fins la cota +2,75 es cobrirà 

amb blocs de polipropilè reciclat, armat i formigonat, formant a la part més superficial una capa 

de compressió de 10 cm de gruix.  D'aquesta manera, la plataforma tindrà un gruix total de 175 

cm, i es recolzarà sobre els capitells dels pilots, 1 m per sobre del nivell del mar. 

 

Quan les jàsseres són perimetrals, en comptes del forjat lleuger, s’executa un muret continu de 

120 cm d’ample, prou massís i resistent per transmetre a la fonamentació profunda els tirs de 

grans embarcacions, a traves dels norai que estaran roscats sobre aquests murets. 

 

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

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

 

Tots els elements que constitueixen el moll hauran de ser de característiques adequades a 

l'ambient marí amb condicions de durabilitat adequades i amb característiques d'acabat similars 

entre si. 

 

A la cara interna de les jàsseres exteriors perimetrals es deixa l’espai per les conduccions de 

proveïment i electricitat, en una canaleta de 60 x 50 cm, coberta per plaques quadrades de 

composite de 70 cm de costat i de 5 cm de gruix. El pas dels serveis es produeix en els punts 

més propers entre les jàsseres de vora i el moll existent, sobre el que s’haurà executat una 

rasa de 3,42 m d’amplada i 1,45 m de profunditat, terra endins just a continuació de la biga 

riostra. 

 

 
7.1 PROCES CONSTRUCTIU 

 
Les principals actuacions contemplades en aquest projecte són les següents: 

- Demolicions 

- Execució de pilots 

- Muntatge de jàsseres prefabricades 

- Execució del forjat superior mitjançant encofrat col·laborant perdut, blocs lleugers i llosa 

contínua 

- Rasa de serveis en terra 

- Acabats i canalització per a instal·lacions 

- Xarxa de residuals en terra i connexió a la xarxa existent 
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7.1.1 Demolicions  

 
Caldrà demolir alguns dels elements existents, tractant-se en concret del pantalà situat a l’inici 

del moll, la rampa i el paviment de la part final del Rellotge, just abans del creuament amb el 

moll de Pescadors. 

 

Les demolicions també afecten a tots els blocs de pedra que caldrà retirar de vora del moll 

existent, en aquells punts on es recolzin les jàsseres, rebaixant la cota fins la +1 m, el buidat 

del moll per a l’execució de biga riostra i rasa de serveis i al pantalà flotant que cal retirar. 

 
 

7.1.2 Execució de pilots 

 
Els treballs necessaris per a la construcció del moll comencen amb l'execució dels pilots. 

 

Els pilots de 950 mm de diàmetre seran executats per mitjans marítims a recer d'una camisa 

perduda d'acer S275JR de 8 mm de gruix prèviament introduïda en el terreny per vibració. 

 

Un cop buidat el terreny l'interior de la camisa, s'introduirà l'armadura de reforç a base de 

rodons corrugats i es formigonarà el conjunt mitjançant tub Tremie. 

 

Amb la finalitat de limitar la corrosió de la camisa metàl·lica, s'aplicarà una pintura a base de 

resines epoxi a la zona de carrera de la marea. 

 

Figura 24. Clavament de camisa perduda per a pilot 
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Figura 25. Dragat de pilot 

 

 

Figura 26. Plataforma de treball sobre camisa recuperable 
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Figura 27. Armadura per al pilot 

 

 

Figura 28. Col·locació d’armadura al pilot 
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Figura 29. Formigonat de pilot 

 
 

7.1.3 Jàsseres prefabricades 

 
Una vegada executats els pilots amb els seus capitells es procedirà a la col·locació de jàsseres 

prefabricades. Aquestes seran acopiades a les zones habilitades per l’acopi de materials. 

 

Es tracta de jàsseres prefabricades de base 1,10 m, cantell 0,70 m i longituds que oscil·len al 

voltant dels 5 m. Aquests elements disposen d’esperes de connexió que serviran per lligar amb 

les esperes dels pilots creant unions rígides. Quan les jàsseres ocupen una posició de vora, les 

esperes han de ser tals que permetin també executar la llosa i el muret per sobre seu, i que 

treballin de manera monolítica. 
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Figura 30. Jàsseres prefabricades, de les emprades a la plataforma de Serveis i semblants a 

les que es faran servir en el nou moll de Pescadors. 

 

En total 30 jàsseres s’han d’encastar al llarg del moll actual, de les quals 22 seran del tipus 

interiors i 8 corresponen a les jàsseres perimetrals, a través de les quals es disposa el pas de 

serveis. 

 
 

7.1.4 Llosa in situ 

 
Finalment es porta a terme el forjat de la plataforma que es materialitza mitjançant encofrat 

col·laborant perdut, de 40 cm un cop formigonat, sobre el qual es recolzarà, per tal d’assolir la 

cota prevista +2,75, un recrescut a base de blocs lleugers de polipropilè reciclat, tot armat, 

formigonat i coronat per una capa de compressió de 10 cm de gruix. 

 

El forjat lleuger de 65 cm de gruix forma, juntament amb la prellosa col·laborant de formigó 

armat, un forjat de 105 cm de gruix total. 
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Figura 31. Detall d’encofrat col·laborant perdut, recolzat sobre jàsseres, abans de formigonar. 

 
 

7.1.5 Rasa de serveis en terra 

 
S’executarà una rasa de serveis al llarg de tot el moll existent a just a continuació de la biga 

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

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

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

de 3,42 m. Es col·locaran 5 arquetes de control, situades cada 30 m. 

 
 

7.1.6 Acabats i canalització per a instal·lacions 

 
En els punts de recolzament de les jàsseres perimetrals sobre el moll existent s’aprofitarà per 

fer passar els serveis cap a l’interior de la plataforma a través de la canaleta de serveis, que és 

de fet l’espai que formen la llosa, el forjat i la cara interior del muret de les jàsseres perimetrals i 

que es cobreix per sobre mitjançant plaques de composite. Aquest disseny permet fer arribar 

els serveis a qualsevol punt del perímetre, i per tant, col·locar les torretes de serveis allà on 

més s’escaigui. 

 

Els norais a col·locar seran de 50Tn, subjectes també al muret de les jàsseres perimetrals. Hi 

haurà en total 28 norai de 50 Tn. 

 

Sobre el moll existent, un cop resolt l’encastament de les jàsseres, es formarà un recrescut de 
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7 cm de gruix, de manera que es regularitzen les diverses alineacions del moll (vist en planta), i 

es manté una cota uniforme de +2,82 m. A la banda interior, un cop coberta la rasa de serveis, 

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

de rodament. 

 

També s’aplicarà la capa d’aglomerat a la zona d’encreuament dels molls Rellotge amb 

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

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

restaurant. 

 

Abans d’aplicar el conglomerat caldrà realitzar un fresat superficial, assegurant l’apropiada 

rugositat del paviment actual i una millor adherència. 

 

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

es col·locarà una tanca semblant a la que es pot trobar als molls de la Barceloneta i Rellotge, 

que ha de disposar de la seva pròpia fonamentació tipus sabata correguda. En aquest cas, la 

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

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

sense necessitat de maniobres. 

 
 

7.1.7 Xarxa de residuals en terra i connexió a la xarxa existent 

 
Tots els serveis que es necessiten i que es faran passar per la nova rasa han d’arribar des de 

el corredor de serveis al moll del Rellotge actualment en execució. En aquest projecte no 

queda definida la solució per a la connexió dels serveis entre ambdues rases. 

 

 

8. ESTUDIS DE MANIOBRABILITAT 

 
S’han tingut presents en tot moment les condicions de navegació a l’interior de la dàrsena, per 

tal de poder garantir amb prou marge de seguretat  les maniobres d’entrada, sortida i 

navegació. 

 

En un primer terme, amb la idea de poder atracar vaixells de fins 95 m d’eslora, es va demanar 

un estudi consistent en realitzar les maniobres en un simulador. Tot i demostrar la viabilitat de 

les maniobres per a vaixells d’aquestes dimensions, s’havien de dur a terme sense respectar 

prou els marges de seguretat. 
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En conseqüència, i com a resultat d’un consens amb l’APB i la propietat, per a totes les places 

quedarà sempre un espai lliure per maniobrar fixat en mínim 1,20 vegades la longitud del 

vaixell, segons definit als plànols. Amb aquest criteri, les dimensions del vaixell més gran seran 

de 80 m. La configuració de vaixells serà la següent: 
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Amb els vaixells de la tipologia descrita, l’ample del canal de navegació en el punt més estret 

serà de 50 m. Donades les condicions d’entrada a la dàrsena (via de navegació per a una sola 

embarcació, tram recte, màniga màxima de 20 m, en aigües abrigades, alta maniobrabilitat i 

baixes velocitats de les embarcacions, maniobres guiades per un pràctic) queden garantides 

les recomanacions ROM 3.1-99 així com les més restrictives PIANC (Asociación Internacional 

Permanente de los Congresos de Navegación). (Veure annex núm. 15) 

 

Es descriu als plànols com ha de ser la maniobra de cada vaixell, que es pot simplificar com 

una única maniobra de ciavoga (maniobra de revirar un vaixell de propulsió mecànica dins el 

menor espai possible, anant endavant amb un motor i endarrere amb l’altre, provocant una 

rotació sobre el seu propi l’eix) a l’espai lliure del canal de navegació. Un cop orientat, s’avança 

o es retrocedeix en línia recta. 

 

A l’annex núm. 15 del present projecte s’inclou l’informe de maniobrabilitat realitzat el mes 

d’octubre de 2013 per Siport21 i la validació de la solució final, realitzada l’abril de 2014, per la 

mateixa empresa. 

 

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: 
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- 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. 

- 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. 

 

 

9. SERVEIS AFECTATS 

 
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 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. 

 

 

10. INSTAL·LACIONS  

 
Degut a la naturalesa multidisciplinar d’una obra portuària com és aquesta, convé dividir les 

tasques en diferents projectes d’infraestructura, instal·lacions i arquitectura. 

 

Aquest és un projecte d’infraestructura marítima que no inclou instal·lacions i urbanisme, però 

si tota l’obra civil necessària que permeti ubicar en ella tots els serveis que es requeriran en 

fase d’explotació, com electricitat, aigua, comunicacions i fins i tot la possibilitat de fer arribar 

serveis de “bunkering” des de els dipòsits de carburant del moll de la Barceloneta. (“Bunkering”: 
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Operació de càrrega del tanc d’un vaixell amb combustible, per a ús en relació amb la propulsió 

o l'equip auxiliar) 

 

En aquest cas, es creu convenient fer arribar serveis de “bunkering”, a traves de la rasa de 

serveis, que preveu una conducció específica per aquest servei, fins arquetes situades sobre el 

moll existent, permetent el proveïment de carburant en el propi lloc d’amarratge. La 

conveniència d’aquest servei es fa evident donat que aquestes embarcacions no podran arribar 

a la zona d’estació de serveis, prevista en l’extrem del pantalà C (en construcció), on s’han de 

proveir els vaixells de menors dimensions. 

 

D’altra banda, es pot valorar com a alternativa l’abastament directe des de camions, però 

sempre tenint en compte que per a embarcacions grans l’operació pot durar entre 3 i 4 hores, i 

que és necessari més d’un camió, el que suposaria haver d’ocupar part del moll durant aquest 

temps. 

 

El servei de neteja de sentines (Sentina: Espai a la part més baixa de la sala de màquines. Té 

per objecte recol·lectar tots els líquids oliosos procedents de petites pèrdues en canonades, 

juntes i bombes que es poguessin vessar en aquest espai com a conseqüència de la normal 

operació de la planta propulsora) si es podria dur a terme mitjançant camió. 

 

Per tant, serà objecte d’un projecte complementari d’instal·lacions la definició i situació final de 

cada servei dels esmentats: connexions a xarxes elèctriques, canalitzacions d’aigua i residuals, 

telecomunicacions, seguretat i càmeres de vídeo vigilància i torres de serveis; i un altre projecte 

d’arquitectura i urbanisme per definir els punts de llum, mobiliari urbà, jardineria, 

senyalitzacions, panyols, etc. 

 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

 
Per a l’execució de les diferents unitats d’obra s’ha tingut en compte les següents normatives i 

documents vigents: 

• Generals: 

o Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 

30/04/2008) 

o Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/07, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

o Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos 

del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel 
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Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

o Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 

per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, excepte els articles 79, 114 al 117 i els 

Annexes VII, VIII i IX, derogats pel RD 817/2009, de 8 de maig, mentre no s’oposi al 

que estableix la LlCSP. 

o Llei de Contractació de les Administracions Públiques. 

o Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.(BOE núm. 261, de 31 

d'octubre de 2007) 

 

• Seguretat i Salut en el Treball: 

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 

45, 47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 

39/1999, de 5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 

45, excepte els paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, 

de 4 d’agost. Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 

i s’afegeix el 32 bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de 

desembre. Modificada la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. 

Modificat l’article 3 i afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 

d’octubre. Modificats els articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 

o Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 

o Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 

d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 d’octubre de 

1970. Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en 

determinats àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de 

novembre de 2001. 

o Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel que fa als 

nivells i categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa 

domèstica, de les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78). 

o Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la 

fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança de Treball de 

la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 

o Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 

articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost 

de 1970 (BOE n. 182). 

o Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual 
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(BOE n. 311, de 28 de desembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de 

febrer de 1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex 

IV per Ordre de 20 de febrer de 1997. 

o Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió 

Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 

309/2001, de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de 

juliol de 2004. 

o Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial 

Decret 780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 

de juny. Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 

31 bis, 33 bis i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 

19 de maig. 

o Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 

o Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de 

les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a 

servei de prevenció extern. 

o Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a 

vibracions mecàniques. 

o Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Correcció d’errates 

en BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de 

març de 2006. 

o Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

o Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 

obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 

o Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i es  donen instruccions per a la seva complimentació i 

tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 

o Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

o Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost 

(BOE de 18 de setembre de 2002). 

o Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
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(DOGC de 30 de novembre de 1988). 

o Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 

3151/68, de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març de 1969. 

o Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, 

elements de màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 

o Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, 

de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva del consell 

89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 

o Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 

que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General 

d’Industria i Tecnologia (BOE  de 8 de setembre de 2000). 

o Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre 

certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d’octubre de 1991). 

o Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabat d’obres fixes fora de 

poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

o Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’ Instituto Nacional de seguridad e higiene en 

el trabajo 

o La Llei remet el seu desenvolupament a un reglament publicat en el BOE del dia 25 

d'agost de 2007, Reial decret 1109/2007 de 24 d'agost pel qual es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

subcontractació) 

o Reglamentació i Ordre en vigor sobre Seguretat i Salut en el Treball en la construcció i 

obres públiques. 

 

• Recomanacions Obras Marítimes (ROM): 

o ROM 0.2-90, Accions per a Projecte d'Obra Marítim-Portuària. 

o ROM 0.3-91, Acció Climàtica (I): Onatge. Annex: Clima Marítim del Litoral Espanyol. 

o ROM 0.5-94, Geotècnia en Projecte d'Obres Marítim-Portuàries. 

o ROM 4.1-94 , del Projecte i Construcció de Paviments Portuaris. 

o ROM 0.4-95, sobre les Accions Climàtiques per al Projecte (II): Vent. 

o ROM 3.1-99, Configuració Marítima: Canals de l'Accés i Àrees de Flotació. 

o ROM 0.0-01, del Procediment General i les Bases de Càlcul en el Projecte. 

o ROM 0.5-05, per a Recomanacions Geotècniques en les Obres Marítimes. 

o ROM 5.1-05, de la Qualitat de l'Aigua Litoral a les Àrees Portuàries. 

o ROM 2.0-08, sobre Molls i altres Estructures de l'Atraqui o Amarri [veure ROM 2.0-11]. 

o ROM 1.0-09, per als Dics d'Abric contra les Oscil·lacions del Mar. 
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o ROM 2.0-11, Dissenys i execució en Obres d'Atracada i Amarratge: Criteris generals i 

Factors del Projecte. 

 

• Obra Civil: 

o Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovat pel R.D.1247/08, de 18 de juliol. 

o Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 

desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 

o Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 

314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE  CT-79 “Condicions tèrmiques dels 

edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE FL-90 “Murs resistents de 

fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”, Amb les 

correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE 

nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 

o “EAE-11, Instrucció d’Acer Estructural”, 2011 

o “UNE –EN 1536 “Execució de treballs especials de geotècnia”. “Pilots perforats” (2000). 

 

• Normativa de residus: 

o Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 

833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 

Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 

Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

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

construcció. 

o Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 

febrer. 

o 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. 

o Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

o Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

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

o 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. 
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o Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats. 

o ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 

 

12. INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA I BATIMETRIA 

 
Al llarg del mes de setembre de 2011, per encàrrec d’MPV, l’empresa Litoral Consult va 

realitzar la batimetria de la dàrsena, que s’inclou a l’annex 13 Batimetria i topografia. 

 

 

13. SEGURETAT I SALUT 

 
S’ha realitzat un estudi de seguretat i salut d’acord amb allò descrit al Reial Decret, 1627/1997, 

de 24 de octubre. Per a l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha previst un 

pressupost d’execució material de 43.002,93 € La diferència fins al valor del pressupost 

contemplat a l’estudi de seguretat i salut corre a càrrec del contractista. 

 

 

14. CONTROL DE QUALITAT 

 
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà 

ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada 

cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 

efectes de recepció. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

Es farà un control topogràfic automàtic i de vibracions de l’edifici d’oficines de MPV, consistent 

en un sistema de mesura automàtic amb presa constant de lectures per mitjà d’ETR (Estació 

Total Robotitzada), durant la construcció dels pilots més propers a l’edifici (Veure apèndix III del 

annex 6 Control de qualitat). 
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15. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Per a l’execució de l’obra s’estima un termini de sis mesos (6 mesos). A l’annex 7 Procediment 

constructiu i pla d’obres, es detallen els treballs al llarg dels 6 mesos. 

 

Aquesta duració està subjecte a les unitats d’obra, els rendiments per a l’execució d’aquestes 

unitats i els imprevistos que puguin sorgir per causes diverses. 

 

 

16. 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 
 

 
17. REVISIÓ DE PREUS 

 
En compliment 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 dels articles 77, 78, 79, 80, 

81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un 

contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de 

preus. 
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18. RESUM DEL PRESSUPOST 

 
 

 

El Pressupost d’Execució Material, resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats 

d’obra als corresponents preus, és de TRES MILIONS SET-CENTS VINT-I-SET MIL VUIT-

CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (3.727.869,85€). 

 

Incrementant l’esmentat Pressupost d’Execució Material en un 19%, corresponent al 13% de 

Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial, i afegint el 21% d’IVA, s’obté el Pressupost 

General d’Execució per Contracte, que ascendeix a CINC MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-

SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (5.367.759,80€). 

  

Resum del pressupost per al moll de Pescadors

DEMOLICIONS 270.405,41 €

ESTRUCTURA (PILOTS) 1.388.050,56 €

ESTRUCTURA (LLOSA) 1.344.350,32 €

URBANITZACIÓ I INSTAL·LACIONS 501.783,35 €

VARIS (SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL) 134.481,36 €

CONTROL DE QUALITAT 49.822,08 €

MILLORES 38.976,77 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.727.869,85 €

DESPESES GENERALS 13% 484.623,08 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 223.672,19 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE, SENSE IVA 4.436.165,12 €

IVA 21% 931.594,68 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 5.367.759,80 €
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19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex 1 – Antecedents i estat actual 

Annex 2 – Reportatge fotogràfic 

Annex 3 – Estudi d’alternatives 

Annex 4 – Estudi geotècnic 

Annex 5 – Càlcul estructural 

Annex 6 – Control de qualitat 

Annex 7 – Procediment constructiu i pla d’obres 

Annex 8 – Estudi de seguretat i salut 

Annex 9 – Estudi de gestió de residus 

Annex 10 – Serveis afectats 

Annex 11 – Trens d’amarratge a fondeig 

Annex 12 – Norais 

Annex 13 – Batimetria i Topografia 

Annex 14 – Clima marítim 

Annex 15 – Estudi de maniobrabilitat 

Annex 16 – Classificació del contractista 

Annex 17 – Justificació de preus 

Annex 18 – Revisió de preus 

 

Document núm. 2. PLÀNOLS 

1 – Situació i índex de plànols 

2 – Emplaçament. 

3 – Serveis existents 

4 – Informació topogràfica 

5 – Planta trens de fondeig 

6 – Plànol de maniobres 

7 – Planta zona de ciavoga 

8 – Zona canal navegació 

9 – Plànol d’estructures moll Pescadors 

10 – Planta urbanització i pavimentació 
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11 – Plànol situació rasa serveis 

 

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS 

Capítol 1. Plec general de prescripcions tècniques 

Capítol 2. Origen i característiques dels materials 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 

 

Document núm. 4. PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus número 1 

3. Quadre de preus número 2 

4. Pressupost 

5. Resum de pressupost 

6. Últim full 

 

 

20. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre, per que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 

de la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’Octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són necessaris per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’esser lliurada a l’ús general. 

 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la llei 3/2007 de juliol de 

l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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21. CONCLUSIÓ 

 
Amb tot el que s’ha exposat en la present memòria i els seus annexos, així com en la resta dels 

documents del present projecte, es considera complert l’objectiu del mateix, per la qual cosa 

s’eleva a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix. 

 

 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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